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1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.1 Területi hatálya
A t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény, a t zvédelmi szabályzat készítésér l kiadott 30/1996. BM rendelet, az Országos
T zvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSz.), a 2009.
évi XXXVII. tv., valamint az erd k t z elleni védelmér l szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet
alapján ebben a szabályzatban határozom meg a
VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt.
(a továbbiakban: Társaság) területére érvényes általános és részletes t zvédelmi el írásokat.
Jelen t zvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) területi hatálya kiterjed a Társaság
valamennyi saját használatú és bérbe adott telephelyére, létesítményére, épületére, helyiségeire
és szabad tereire, továbbá a munkavégzés helyszíneire.
1.2

Személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira és minden egyéb, a
Társasággal szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre.
1.3

Id beni hatálya

A Szabályzat 2019. május 1-t l lép hatályba. A szabályzat hatálybalépésével egyidej leg
hatályát veszti a t zvédelemre vonatkozó minden korábbi bels szabályozás.
1.4

Tárgyi hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pont szerinti területen végzett minden olyan
tevékenységre és tárolásra, melyekb l a körülmények kedvez tlen összejátszása során t z
keletkezésére lehet számítani.
1.5

A Szabályzat célja

A Szabályzat a Társaság telephelyei, bérleményei, valamint a tevékenységi körrel, a használattal
összefügg veszélyhelyzetek megel zésének és elhárításának szervezeti, technikai feltételeit, a
biztonságos m ködést, a munkaszervezet bels t zvédelmi viszonyait szabályozza. A Szabályzat
a Társaság Katasztrófavédelmi Szabályzatával együttesen alkalmazandó.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a jogszabályokban, szabványokban foglalt t zvédelmi
el írások az irányadók.
A szabályzatot minden érintett vezet részére, továbbá mindazok számára – igazolható módon –
megismerhet vé kell tenni, akikre vonatkozik, illetve akik az el írások végrehajtását
munkakörüknél és beosztásuknál fogva ellen rizni kötelesek.
A Szabályzat megismerhet ségét valamennyi olyan, a Társasággal szerz dött fél számára
biztosítani kell, ahol a szerz dés tárgya a jelen Szabályzat területi hatályával összefügg.
A központi irodaépületben m köd cégek, szervezetek számára
 a Szabályzatot, ill. annak kivonatát igazolt módon át kell adni,
 a t zriadó terv megismerését, ill. gyakorlását biztosítani kell.
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2. A TÁRSASÁG T ZVÉDELMI SZERVEZETE
A Társaság t zvédelmi szervezete a Katasztrófavédelmi Szabályzat 2. pontjával megegyez .
A Társaság t zvédelmi m ködési egységeit a Szabályzat mellékletei tartalmazzák.
3. A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI
3.1 Vezet beosztású munkavállalók általános t zvédelmi feladatai
 Saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó
események megel zése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a t zbiztonsági
el írások (törvények, rendeletek, szabványok) megismerése, betartása és betartatása.
 T z, vagy t zveszély esetén a munkavégzés azonnali leállítása és haladéktalan intézkedés,
a t z, vagy t zveszély megszüntetése érdekében.
 A munkaterületeken az el írásoknak megfelel mennyiség t zoltó eszköz biztosítása.
 Az irányításuk alá tartozó munkavállalók részvételének biztosítása a t zvédelmi
oktatásokon, vizsgákon, vizsgálatokon és tanfolyamokon.
 A katasztrófavédelem szakemberei munkájának segítése.
 Intézkedés az ellen rzések során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.
Az egyes munkakörökhöz tartozó t zvédelmi feladatok

3.2

3.2.1 Vezérigazgató
Feladata a Társaságra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó t zvédelmi jogszabályok,
szabványok és szabályzatok el írásainak érvényre juttatása, valamint ezek betartása és
betartatásának megkövetelése.
Ilyen irányú tevékenysége ellátása során:
 Kiadja a Társaság T zvédelmi Szabályzatát.
 Kijelöli a t zvédelem közvetlen irányításával megbízott vezet t.
 Gondoskodik a t zvédelmi szervezet m ködtetéséhez és a t zvédelmi feladatok ellátásához
szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és szervezeti feltételek megteremtésér l.
 Megköti a t zvédelmi feladatok ellátásához szükséges szerz déseket.
 Személyesen vagy beosztottjai útján ellen rzi a t zvédelmi el írások betartását.
 Az el írások megszeg ivel szemben felel sségre vonást alkalmaz.
 Felel s a Társaság t zvédelmi el írások szerinti m ködéséért, az el írások betartásáért.
A vezérigazgató a saját hatáskörébe tartozó t zvédelmi feladatokat, felel sségének érintetlenül
hagyása mellett átruházhatja a Társaság más vezet állású munkavállalójára vagy küls
vállalkozóra.
3.2.2 Termelési vezérigazgató-helyettes (t zvédelmi vezet )





Irányítja a Társaság t zvédelmi tevékenységét.
Biztosítja a Társaság t zvédelmi el írások szerinti m ködését.
Ellen rzi a t zvédelmi feladatot ellátó munkavállalók tevékenységét.
Elkészítteti a Társaság általános érvény , a szervezeti egységek speciális el írásait
tartalmazó T zvédelmi szabályzatát. A Társaság egészére vonatkozó szabályzatban
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meghatározza a munkahelyre, a tevékenységre, a munkavégzésre vonatkozó, a Társaság
sajátosságait figyelembe vev t zvédelmi rendelkezéseket, azok végrehajtásának módját.
Ellen rzi a t zesetek kivizsgálását, bejelentését, nyilvántartását, szükség esetén részt vesz
azok kivizsgálásában.
Biztosítja a t zvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, szabványokban és jelen
szabályzatban foglaltak megvalósulását a munkahelyek, létesítmények, technológiák
tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése során.
Ellen rzi a kiadott intézkedések maradéktalan végrehajtását, a feltárt hiányosságok
felszámolását.
Felel s a Társaság t zvédelmi el írások szerinti m ködéséért, az el írások betartásáért,
köteles azokat szúrópróbaszer en ellen rizni.
A t zvédelmi helyzetre kiható változás el tt tájékoztatja az erd rzési és vagyonvédelmi
osztályvezet t, kiemelt figyelemmel az új beruházásokra, ill. a létesítmény kockázati
osztályának megváltoztatására.
A m ködési egységeknél kijelöli az üzemeltet i ellen rzést végz személyt.

3.2.3 Gazdasági vezérigazgató-helyettes
 Biztosítja a t zvédelmi tevékenység végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet.
 Kapcsolatot tart a Társaság t zvédelmi feladatait irányító vezet vel, a t zvédelmi feladatok
ellátásához szükséges összegek felhasználása érdekében.
 Köteles a t zvédelmi feladatok pénzügyi fedezetét az éves tervekbe beépíteni.
3.2.4 Erd

rzési és vagyonvédelmi osztályvezet

 A Társaság t zvédelmi helyzetében bekövetkezett változás esetén indokolt esetben
javaslatot tesz a Szabályzat módosítására.
 A t zvédelmi vezet vel, ill. az egységvezet vel részt vesz a létesítmény területén
keletkezett t zesetek körülményeinek feltárásában, segíti a t zvédelmi hatóság
t zvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia
módosítását, a védelem kiegészítését, a t zvédelmi szabályzat el írásainak pontosítását.
 A Társaság t zvédelmi helyzetér l rendszeresen beszámol a t zvédelmi vezet nek.
 Évenként megszervezi a t zriadó gyakorlatokat.
 Megtervezi és megszervezi a Szabályzatban el írt szemléket és ellen rzéseket, részt vesz a
végrehajtásban, elkészíti a jegyz könyveket, feljegyzéseket és összeállítja a hiányosságok
megszüntetését célzó javaslatokat, melyeket továbbít a t zvédelmi vezet részére.
 Intézkedik a t zoltáshoz szükséges mennyiség t zoltó készülék készenlétben tartásáról, a
Társaság t zvédelmi helyzetének megfelel szinten tartásáról.
 A beruházások során (építmény létesítése, új technológia bevezetése, stb.) figyelemmel
kíséri a t zvédelmi szempontok érvényesítését (tervez knek adatszolgáltatás,
tervegyeztetésen részvétel, közrem ködés m szaki átadás-átvételnél, stb.). Az elkészült
beruházás használatba vétele után aktualizálja a létesítmény t zvédelmi dokumentációját.
 A t zvédelmi helyzetre kiható változásokat (kockázati osztály megváltoztatása, raktározási
kapacitás 15%-kal történ növelése) a tevékenység megkezdése el tt legalább 15 nappal
bejelenti az illetékes t zvédelmi hatóság felé.
 A t zoltás, mentés feltételeiben tervezett, vagy bekövetkezett változásokat bejelenti a
hivatásos t zoltóság felé.
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 Összeállítja a t zvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati tematikáját, elvégzi a Társaság
foglalkoztatottainak oktatását, err l oktatási naplót vezet.
 Gondoskodik a t zvédelmi m szaki megoldások (t zoltó készülékek, vízkivételi helyek,
beépített t zjelz berendezés, biztonsági világítás) id szakos felülvizsgálatának,
karbantartásának, javíttatásának elvégeztetésér l.
 A t zvédelmi feladatok pénzügyi tervezéséhez szükséges adatokat biztosítja a gazdasági
vezérigazgató számára.
 Kapcsolatot tart a t zvédelmi hatósággal. Részt vesz a hatóság, valamint a t zoltóság által
tartott ellen rzéseken, segíti munkájukat.
 Az erd t zvédelmi tervet indokolt esetben módosítja és megküldi a székhely szerint
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
 Elkészíti és teljesíti a hatóság által meghatározott jelentéseket és adatszolgáltatásokat.
 A tudomására jutott t zvédelemi szabálytalanság esetén intézkedik annak
megszüntetésér l.
 A Központ és a Fenyves-tó m ködési egység esetén engedélyezi az alkalomszer
t zveszélyes tevékenységet, a többi egységnél közrem ködik az engedély kiadásában.
 Közrem ködik az egységek t zvédelmi dokumentációjának naprakész vezetésében,
ellen rzi annak meglétét.
3.2.5 M szaki és fejlesztési osztályvezet
 Gondoskodik a gázfelhasználói berendezések (gázkazánok, t zhelyek, stb.), gázvezetékek
és
kémények
id szakos
felülvizsgálatának,
karbantartásának,
javíttatásának
elvégeztetésér l.
3.2.6 Humáner -gazdálkodási csoport
 Elvégzi a t zvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökkel kapcsolatos ügyintézést
(szervezés, nyilvántartás).
 Újonnan felvett munkavállaló esetén értesíti az erd rzési és vagyonvédelmi
osztályvezet t.
 Nyilvántartja a t zvédelemi üzemeltet i ellen rzési feladattal megbízott személyek
nyilatkozatait.
3.2.7 Beszerzési csoport
 Közrem ködik az egységek t zvédelmi dokumentációjának naprakész vezetésében, a
létesítési dokumentációk, tervek, engedélyek t zvédelmi vonatkozású kivonatainak, a
megfelel ségi tanúsítványok, tervez i nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásával.
 Vagyonbiztosítás megléte esetén a t zeset, ill. a kárigény bejelentése a biztosítónak.
3.2.8 M ködési egység vezet
A Szabályzat alkalmazásában m ködési egység vezet nek az alábbi munkakörökben
foglalkoztatott munkavállalók min sülnek:
- erdészeti igazgató
- bánya- és gépüzem vezet
A Szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019. május 1.
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erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet (a Központ esetében)
iskolavezet
üzletvezet , létesítményfelel s
létesítmény üzemeltetési felel s

 Felel s a t zvédelmi jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, a
munkavégzés során köteles a t zvédelmi el írásokat betartatni.
 Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó területen a t zvédelmi, t zmegel zési feladatok
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
 A 7.1. pont szerint engedélyezi az alkalomszer t zveszélyes tevékenységet, ill.
engedélyezteti a vágástéri és egyéb fahulladék égetését, gondoskodik az erre vonatkozó
írásbeli dokumentumok nyilvántartásáról és meg rzésér l.
 Köteles részt venni az egység m ködési területét érint hatósági ellen rzéseken,
szemléken, t zvizsgálati eljárásokban, valamint megszüntetni az észlelt hiányosságokat,
szabálytalanságokat, illetve ennek érdekében javaslatot tenni a t zvédelmi vezet részére.
 Felel s a Szabályzat, ill. a t zriadó terv hozzáférhet ségének biztosításáért, az ellen rzést
végz hatóság, ill. az oltási tevékenységet végz t zoltóság részére történ átadásért.
 A t zriadó során a tüzet haladéktalanul jelentenie kell a t zoltóságnak, ill. a t zvédelmi
vezet nek, a kiérkez t zoltókat tájékoztatni kell (létesítményben rekedt személyek száma,
valószín sített feltalálási helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának megtörténte, ill.
módja; a t zriadó terv átadása, stb.).
 Fokozott t zveszély, ill. vegetáció t z esetén a t z rség, illetve a figyel szolgálat
megszervezése.
 Felel s a t zoltó készülékekhez (t zivíz tárolóhoz) vezet közlekedési utak szabadon
tartásáért.
 Felel s a t zoltó készülékek, ill. az erdészeti telephelyek esetén a t zvédelmi
szerszámbázis meglétéért.
 Felel s a t zoltó készülékek, valamint az egységnél rendszeresített t zivíz tároló, beépített
t zjelz berendezés, biztonsági világítás üzemeltet i ellen rzésének elvégzéséért, a
dokumentálás elvégzéséért. Meghibásodás észlelése esetén köteles haladéktalanul
tájékoztatni az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet t.
 Felel s a t zvédelmi dokumentáció meglétéért, az ellen rzést végz hatóság részére
történ átadásért.
3.2.9 Erd gazda
 Köteles kiemelten az erd k t zvédelmével kapcsolatos, 8. pont szerinti el írásokat
betartani, illetve betartatni, ennek keretében a napi munkavégzés során szúrópróbaszer en
ellen rzéseket végezni.
 A 7.1. pont szerint engedélyezi az alkalomszer t zveszélyes tevékenységet, ill.
engedélyezteti a vágástéri és egyéb fahulladék égetését, a m ködési egységvezet
akadályoztatása esetén.
 A t zriadó során a tüzet haladéktalanul jelentenie kell a t zoltóságnak, ill. a t zvédelmi
vezet nek, az egységvezet akadályoztatása esetén.
 Köteles hatáskörében gondoskodni az általa észlelt, vagy a tudomására jutott t zvédelmi
hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésér l.
A Szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019. május 1.
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 Közvetlen t z- és robbanásveszély esetén köteles a munkavégzést azonnal leállítani és
haladéktalanul gondoskodni a t zveszély megszüntetésér l.
3.3

A beosztott munkavállalók általános t zvédelmi feladatai

Kötelesek
 a munkavégzés során jelen szabályzat el írásait, valamint vezet ik utasításait betartani;
 az észlelt tüzet a t zoltóságnak, ezt követ en a t zvédelmi vezet nek, ill. a m ködési
egység vezet jének haladéktalanul bejelenteni, az oltásban, a mentésben és a
kárelhárításban az elvárható módon részt venni, a személyi biztonság szem el tt tartásával;
 a munkaeszköz, gép, berendezés, a villamos hálózat, stb. t zveszélyt jelent
meghibásodását a m ködési egység vezet jének haladéktalanul bejelenteni;
 a munkaeszköz, gép, berendezés használatát követ en azokat kikapcsolni, szükség esetén
áramtalanítani;
 a létesítmény, ill. az erd terület t zvédelmét hátrányosan befolyásoló körülményt az
elvárható módon megszüntetni és a m ködési egység vezet jének bejelenteni;
 részt venni a t zvédelmi oktatásokon és vizsgákon.
4. A LÉTESÍTÉS T ZVÉDELMI SZABÁLYAI
A létesítés t zvédelmi szabályai az elhelyezéssel, az építéssel, a használatbavétellel, valamint a
gépfelállítással kapcsolatos t zvédelmi rendelkezéseket határozzák meg.
A létesítésre vonatkozó el írásokat új létesítménynél, valamint meglév létesítmény átalakítása,
vagy átépítése során, továbbá új gépek telepítésekor kell alkalmazni.
A t zvédelmi el írások érvényesítése érdekében biztosítani kell, hogy az erd rzési és
vagyonvédelmi osztályvezet a létesítési folyamat során, a tervezési fázistól kezd d en
megtehesse az észrevételeit.
5. T ZVÉDELMI ELLEN RZÉS
A Társaság szervezeti egységeinél évente t zvédelmi szemlét kell tartani. A szemle id pontját az
erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet az egységvezet vel egyeztetve határozza meg.
A szemlebizottság tagja az egységvezet , az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet , vagy az
általuk megbízott személy.
A szemlér l jegyz könyvet kell felvenni, az alábbi tartalommal:
a) a szemle id pontja,
b) a szemlebizottsági tagok neve, beosztása,
c) a szemlebizottság megállapításai,
d) a hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések,
e) a végrehajtás határideje és a végrehajtás felel sének megnevezése,
f) a szemlebizottság tagjainak aláírása.
6. T ZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGA
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók évenkénti t zvédelmi oktatásáról, melynek
célja, hogy a munkavállalók a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos t zvédelmi
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ismereteket, a megtartandó biztonsági követelményeket, a t zjelzés módját, a t z esetén
követend magatartás szabályait és a t zoltó készülékek használatát elsajátítsák.
Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges t zvédelmi ismeretekkel, illet leg az el írt
(érvényes) t zvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, oktatásban nem részesült, az adott
tevékenységgel nem foglalkoztatható.
6.1

A t zvédelmi oktatás rendje

Oktatást kell tartani a munkavállaló munkába állása el tt.
Az ismétl d oktatás gyakorisága – munkakört l függetlenül – egy év.
Soron kívüli (rendkívüli) oktatást kell tartani abban az esetben, ha
 a létesítményben t z vagy robbanás keletkezett és a káreseménnyel összefüggésben
szükséges a levonható tanulságok oktatása;
 a munkavállalót alkalomszer t zveszélyes tevékenység elvégzésével vagy felügyeletével
bízzák meg;
 a munkavállaló munkahelye, vagy munkaköre t zvédelmi szempontból lényegesen
megváltozik;
 robbanásveszélyes anyag, gép, valamint technológia kerül alkalmazásra;
 a munkavállaló 6 hónapot meghaladó távollét után áll ismét munkába.
A t zvédelmi oktatás tananyagát legalább középszint t zvédelmi szakképesítéssel rendelkez
személy készítheti el.
A t zvédelmi oktatást az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet tartja, aki egyben
gondoskodik az oktatási nyilvántartás vezetésér l.
6.2

A t zvédelmi szakvizsga rendje

A t zvédelmi szakvizsga célja, hogy az adott munkakört betölt személy a t zvédelmi
szempontból elengedhetetlen ismereteket, jártasságokat, készségeket megszerezze.
A Társaság tevékenységéb l adódó, t zvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak,
munkakörök a következ k:
 hegeszt k és az épít ipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végz k;
 az el z pontban meghatározott tevékenységet végz k munkáját közvetlenül irányító
munkavállaló.
A t zvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökkel kapcsolatos ügyintézést, a szakvizsgára
való jelentkezést a Társaság humáner -gazdálkodási csoportja végzi. A képzésen, ill. a vizsgán
való részvétel az érintettek számára kötelez .
A szakvizsgával rendelkez knek ötévenként, a bizonyítvány érvényességének lejárta el tt
továbbképzésen kell részt venni.
A t zvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolata az egység t zvédelmi dokumentációjának részét
képezi.
A t zvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatának elérhet ségét a munkavégzés helyén
biztosítani kell.
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7. T ZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG
T zveszélyes tevékenység a 9.1. pontban meghatározott tevékenység.
T zveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
A t zveszélyes tevékenység lehet állandó és alkalmi helyen végzett tevékenység.
Állandó jelleg t zveszélyes tevékenység csak a t zvédelmi követelményeknek megfelel , erre a
célra alkalmas helyen végezhet .
A 6.2. pont szerinti t zveszélyes tevékenységet csak t zvédelmi szakvizsgával rendelkez
munkavállaló végezhet.
T zvédelmi szakvizsgához nem kötött egyéb t zveszélyes tevékenységet a t zvédelmi
szabályokra, el írásokra kioktatott személy végezhet.
7.1

Alkalomszer t zveszélyes tevékenység engedélyezése, végrehajtása

-

Alkalomszer t zveszélyes tevékenységet csak a Társaság ezzel megbízott munkavállalói
engedélyezhetnek, az alábbiak szerint:

-

-

-

-

 bánya- és gépüzemvezet , ill. helyettese:
o a Bánya- és gépüzem területén, de a gépüzem épületén kívül végzett 6.2 pont
szerinti t zveszélyes tevékenységek
o a telephelyeken kívül végzett 6.2 pont szerinti t zveszélyes tevékenységek (pl.
sorompó- és kerítésépítés, gépkarbantartás során végzett hegesztés)
 erdészeti igazgató, akadályoztatása esetén az erd gazda:
o az erdészeti telephelyek területén végzett 6.2 pont szerinti t zveszélyes
tevékenységek (pl. hegesztés)
 erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet :
o a Központ szervezeti egységhez tartozó telephelyek területén végzett 6.2 pont
szerinti t zveszélyes tevékenységek (pl. hegesztés)
Alkalomszer t zveszélyes tevékenységet az el zetesen írásban, a helyszín adottságainak
ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása az
engedélyez személy feladata.
Az engedélyt kiadó, ill. a munkát irányító személy köteles ellen rizni a 6.2 pont szerinti
munkát végz
személyek t zvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét,
érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel.
Az engedélyez két példányban kiállítja az Engedély alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység végrehajtására cím nyomtatványt (9. számú melléklet). Egy példányt a
tevékenységet végz köteles magánál tartani, a másik példány az egység t zvédelmi
dokumentációjának részét képezi.
Több napra vonatkozó engedély esetén az engedélyben foglalt feltételek teljesülésér l a
munkát végz nek a munkavégzés újbóli megkezdése el tt ismételten meg kell gy z dni.
Az alkalomszer t zveszélyes tevékenységet csak az engedély birtokában, az abban el írt
feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
T zjelzés alkalmával minden t zveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni
és a munka csak a jelzés lefújását követ en, a terület ismételt átvizsgálása után folytatható.
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-

A t zveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégz a helyszínt és annak
környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet
okozhat.
Az égetés helyszínén a t z jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
A t zveszélyes munka egész folyamata során biztosítani kell a t z terjedésének
megakadályozásához szükséges létszámot és eszközt.
A t zgyújtás helyszínét csak a t z teljes eloltása után szabad elhagyni.

7.2

Erd területen végzett t zveszélyes üzemi tevékenység

-

-

Vágástéri és egyéb fahulladék égetése
Vágástéri hulladékot az erd ben csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha
annak felhasználására és hasznosítására más lehet ség nincs vagy az nem gazdaságos.
A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatósághoz történ bejelentést követ en végezhet alkalomszer t zveszélyes
tevékenység.
Az égetést csak a bejelentést követ en, a hatósági engedély birtokában, az abban el írt
feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
Az égetést a Társaság által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára
vonatkozó t zvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes id ben.
Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélét l legalább 30
méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghet anyagoktól mentes
t zvéd sávot alakítottak ki.
Az égetés helyszínén a t z tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelel
mennyiség t zoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
Az égetés helyszínén a t z jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
A tevékenységet végz t el kell látni mobiltelefonnal.
A t zveszélyes munka egész folyamata során biztosítani kell a t z terjedésének
megakadályozásához szükséges létszámot és eszközt.
A t zgyújtás helyszínét csak a t z teljes eloltása után szabad elhagyni.
Ellen rzött t z
Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegy jtés nélküli elégetésére, a t zpászta
tisztántartására ellen rzött t z is alkalmazható, amely a területileg illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatósághoz történ bejelentést követ en végezhet alkalomszer
t zveszélyes tevékenység. A bejelentés részét képezi az érintett területet bemutató térkép,
az alkalmazandó égetési technikák leírása és a t z biztosításához rendelkezésre álló saját
eszközök listája.
Az ellen rzött t z olyan folyamatosan ellen rzött viszonyok között ég t z, melynek célja
a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.
Az égetést csak a bejelentést követ en, a 9. sz. melléklet szerinti engedély birtokában, és az
abban el írt feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
Az ellen rzött t z irányítását legalább t zoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkez
személy végezheti.
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7.3

Szabadtéri t zgyújtás erd területen kívül

-

A lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A Társaság köteles a telephelyeit az éghet hulladéktól és további hasznosításra nem
kerül száraz növényzett l mentesen tartani.
Külterületen a t zvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefügg területen
irányított égetés végezhet .
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:
a) a kérelmez nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének id pontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végz személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a t z továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a t z továbbterjedésének megakadályozására készenlétben
tartott eszközök felsorolását.
A kérelmet legkés bb az égetés tervezett id pontját megel z 10. napig be kell nyújtani az
engedélyez t zvédelmi hatósághoz. A t zvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezését l
számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Az irányított égetés során a t z nem hagyható rizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az
irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhet , hogy az a környezetére t z- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhet :
a) a tarlónak minden oldalról egyidej leg történ felgyújtása tilos; az égetéshez csak
a tarlómaradványok használhatók fel; szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon
álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése el tt legalább 3
méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelel , de legalább 6 méteres
véd sávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhet , és csak az
egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során t zoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelel
létszámú, kioktatott személy jelenlétér l kell gondoskodni, és legalább egy
traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
e) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az
a)- d) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

-

-

-
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A mez gazdasági tüzek megel zése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak
kezel je köteles a széls vasúti vágánytengelyt l mérve legalább 4,0 méter széles, a közút
szélét l mérve legalább 3 méter széles véd sávot kialakítani.
A véd sávot éghet aljnövényzett l, gallytól tisztán kell tartani.
A folyamatos tisztántartásról, éghet anyagtól mentes állapotban tartásról a véd sávval
érintett terület tulajdonosa, kezel je, haszonbérl je köteles gondoskodni.

8. AZ ERD K T Z ELLENI VÉDELME
Az erd tüzek dönt többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye.
8.1

Az erdei t zesetek megel zése

-

Az erd vel érintkez vagy azon áthaladó vasút és közút kezel je az erd fel li oldalon
köteles 2 méter széles véd sávot kialakítani. A véd sávot éghet aljnövényzett l, gallytól,
cserjékt l, fáktól tisztán kell tartani.
A t zpászta területe nem erd síthet . A t zpászta min. 3 méter széles, minden éghet
anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól
és egyéb éghet anyagtól mentes állapotban tartásáról gondoskodni kell.
A vasút, illetve a közút és az erd közötti véd sávon, valamint az út menti fásított
árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszer t zveszélyes
tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni.
Fokozottan t zveszélyes állományban nem létesíthet t zrakó hely.
Tilos az erd ben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése.
A kijelölt t zrakó helyek környékét az éghet anyagoktól mentesen kell tartani.
A kijelölt t zrakó helyen gyújtott t z rzésér l, valamint annak – a helyszínr l való
távozás el tti – biztonságos eloltásáról a t z gyújtója köteles gondoskodni.
Az erd be vezet erdészeti magánutak, épített közelít nyomok, jelzett turistautak
bejáratánál, erdészeti közjóléti létesítményeknél, erdei szálláshelyeknél, erdei iskoláknál,
valamint a t zrakó helyeken – jól látható módon – az erd ben történ t zrakásra, a nyílt
láng használatára, a dohányzás szabályaira, a fokozott t zveszély id szakának
kihirdetésér l szóló tájékoztató elérhet ségére és a t zjelzés módjára vonatkozó
figyelmeztet , tájékoztató táblákat kell elhelyezni. Fedett helyen tábla helyett plakát is
elhelyezhet .
Lakott erdei épületekben és az üzemel turistaházaknál gondoskodni kell az állandó
t zjelzési lehet ségr l.
A kazal elhelyezésénél az erd t l legalább 25 méter t ztávolságot kell tartani.
Aki erd tüzet vagy t zveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a
t zoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

-

-

-

-

8.2

Fokozott t zveszély id szakára vonatkozó szabályok

-

A fokozott t zveszély id szakában tilos tüzet gyújtani erd ben, valamint annak kétszáz
méteres körzetében lév külterületi ingatlanokon. Nem min sül t zgyújtásnak a gáz ég fej
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és a zárt t zter süt -, f z -, melegít eszköz alkalmazása, ha az megfelel szikrafogóval
van ellátva.
A t zgyújtási tilalom ideje alatt a t zvédelmi szempontból nagymértékben veszélyeztetett
területek esetében
 a t zgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamatosan
ellen rizni kell,
 a veszélyeztetett helyekre a t z jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt t zvédelmi
röket (t zjelz szolgálatot) kell állítani,
 az erd t z oltására megfelel munkacsoport, felszerelés és járm készenlétben
tartásáról kell gondoskodni.

8.3

Erd t zvédelmi terv

-

A Társaság, mint a 100 hektárnál nagyobb, nagymértékben és közepesen veszélyeztetett
terület erd gazdálkodója, egységenkénti erd t zvédelmi tervvel rendelkezik, az alábbi
tartalommal:
 az érintett erd terület jelenlegi helyzetének leírása, tekintettel a megel zést és a
megfigyelést szolgáló rendszerekre és a rendelkezésre álló t zvédelmi eszközökre,
beleértve az erd t z elleni védelem módszereinek és technikáinak leírását is,
 beszámoló a megel z öt év erd tüzeir l, valamint ezen tüzek feltárt okainak leírása
és elemzése,
 a tízéves tervid szak végére elérend célok a f bb t zkeletkezési okok
megszüntetésére és csökkentésére, továbbá a megel zési, megfigyelési és ellen rz
rendszerek javítására,
 a célok elérése érdekében tervezett intézkedések leírása,
 az erd k t zvédelmét végz szervezetek és személyek a feladat elvégzésével
összefüggésben szükséges adatai, részvételük összehangolásának módja.
A védelmi tervet, ill. a módosított védelmi tervet meg kell küldeni a székhely szerint
illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. (A t zvédelmi helyzetre kiható
változás bekövetkezése esetén a védelmi tervet módosítani kell.)

-

8.4

A l - és gyakorlótéren bekövetkezett t zesetek kezelésének speciális szabályai

A fel nem robbant l szertestek, gyújtófejek, robbanó vagy robbantó szerkezetek miatt a l téri
tüzek rendkívül veszélyesek, ezért a t zoltásban, ill. a kárfelszámolásban való közrem ködés
esetén fokozott óvatosság, a katonai és katasztrófavédelmi szakemberek utasításainak betartása
szükséges.
8.4.1 Az aktívan használt l - és gyakorlótér területén, katonai tevékenység következtében
kialakult t zesetek kezelése
-

A t zoltás a katonai gyakorlatok és lövészetek során végzett t zveszélyes
tevékenységekb l ered t zeseteknél els dlegesen a Magyar Honvédség Bakony
Harckiképz Központ (a továbbiakban: MH BHK) létesítményi t zoltóságának a feladata.
Az érvénybe lév együttm ködési megállapodások alapján a t z oltása indokolt esetben az
MH BHK és a katasztrófavédelem együttes feladata. Az MH BHK a t zveszélyes katonai
tevékenységek idején 24 órás készenlétet biztosít.
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A célterületek körüli 3 db t zpászta gyommentesen tartása, az MH BHK részére
használatba adott 2 db t zoltó eszköz és a Malom-völgyi tó karbantartása a Társaság
feladata.

8.4.2 Az aktívan használt l - és gyakorlótér területén, de NEM katonai tevékenység
következtében kialakult t zesetek kezelése
-

A t zoltás els dlegesen a katasztrófavédelem feladata. A t z oltása indokolt esetben a
katasztrófavédelem és a MH BHK közös kivitelezésében történik.

9. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNY MEGEL Z T ZVÉDELMI EL ÍRÁSOK
9.1 T zvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függ leges vetülete által meghatározott
terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség,
vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület.
Biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával
létrehozott, rögzített elhelyezés jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartást tilt, valamint a t zjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések,
eszközök helyét jelöli.
Felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
összessége, amelyek célja az érintett m szaki megoldás m köd képességér l, hatékonyságáról,
az üzemeltet i ellen rzés, a karbantartás és a javítás megtörténtér l való meggy z dés, valamint
ezek írásban történ dokumentálása.
Jogosult személy: az üzemeltet által megbízott vagy az üzemeltet által kijelölt, a szükséges
szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkez személy,
aki végrehajtja az id szakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást.
Kockázati osztály: a t z esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkez kár, veszteség súlyosságát,
a t z következtében fellép további veszélyek mértékét kifejez besorolás.
Létesítmény: az egy telken álló építmények és szabad terek összessége.
Mértékadó t zszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvíz igény t zszakasza.
M szaki mentés: veszélyhelyzet esetén az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme
érdekében végzett tevékenység.
Robbanásveszélyes állapot: a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben
való jelenléte, valamint el fordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei
közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.
T zoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, t zoltó készülék karbantartását
végz vállalkozás, mely karbantartó m helyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét
karbantartó szervezet biztosítja.
T zoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, t zoltó készülék
karbantartását végz , karbantartó m helyt fenntartó vállalkozás.
T zoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által
t zoltó készülék készenlétben tartására kötelezett.
Tűzpászta: az erdők tűz elleni védelmét szolgáló, mesterségesen kialakított, fátlan terület.
T ztávolság: a külön t zszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri
tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egységek között megengedett
legkisebb vízszintesen mért távolság.
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T zveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lév éghet anyag
gyulladási h mérsékletét, lobbanáspontját meghaladó h mérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá
gyújtóforrásként számításba vehet izzással, parázslással, szikrázással jár.
T zszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része,
amelyet a szomszédos építmény- és térrészt l t zterjedés ellen védetten alakítanak ki.
9.2

Az anyagok t zveszélyességi osztálya

9.2.1 Robbanásveszélyes osztályba tartozik
a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan t zveszélyes,
t zveszélyes, kismértékben t zveszélyes anyag és keverék,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri
lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi h mérséklete nagyobb, mint a nyílttéri
lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, (pl. benzin)
c) az éghet gáz, g z, köd,
d) az a por, amely a leveg vel robbanásveszélyes keveréket képez és
e) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése el tt „A” vagy „B” t zveszélyességi
osztályba sorolt anyag.
9.2.2 T zveszélyes osztályba tartozik
a) a szilárd éghet anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzel olajok, petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi
h mérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a leveg kivételével,
e) a vonatkozó m szaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál
magasabb gyulladási h mérséklet B-F t zvédelmi osztályú épít anyag,
f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem
állapítható meg, és éghet anyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál
kisebb és
g) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése el tt „C” vagy „D” t zveszélyességi
osztályba sorolt anyag.
9.2.3 Nem t zveszélyes osztályba tartozik
a) a nem éghet anyag,
b) az A1 vagy A2 t zvédelmi osztályú épít anyag és
c) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése el tt „E” t zveszélyességi osztályba
sorolt anyag.
9.3

Általános t zvédelmi használati el írások

-

Az épületet, építményt, berendezést az üzemeltetési, m ködési engedélyben, ill. a gyártó
cég által kiadott használati, kezelési utasításban foglaltak szerint, rendeltetésének
megfelel en szabad használni, a t zvédelmi el írások szigorú betartása mellett.
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Az egyes helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
anyagot és eszközt szabad tartani.
Üzemeltetés, m ködés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem
szabad lezárni. Ha a munka jellege szükségessé teszi a helyiség zárva tartását, az ajtók
küls nyithatóságát veszély esetére akkor is biztosítani kell.
Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagot állítanak el , tárolnak, feldolgoznak, továbbá minden olyan helyen, ahol a
dohányzás t zveszélyt okozhat. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
Gázüzem berendezést az egyes helyiségekben csak a gyártó által kiadott használati
szabályzat el írásai szerint szabad üzemeltetni.
T zveszélyes folyadékot központi f t berendezés vezetékének és f t testének 1 m-es
körzetén belül elhelyezni tilos.
Villamos berendezésekt l (kapcsolók, dugaszolók, kábelek stb.) az éghet anyagokat olyan
távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszer vagy meghibásodás folytán
bekövetkez túlmelegedése tüzet ne okozzon.
Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket - a h t gép kivételével - a tevékenység
befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, a napi munka
befejezése után a villamos hálózatról le kell választani. Az informatikai és elektronikai
készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
A villamos berendezéseket védeni kell a környezet káros behatásaitól, mechanikai, vegyi,
egyéb hatásoktól.
A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyez dést l,
amely a berendezés h átadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelyt l önmaga
meggyulladhat.
A munkavégzés során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább m szakonként a
munka befejezése után az arra szolgáló hulladéktárolóba kell elhelyezni.
Az építményt csak a használatbavételi, üzemeltetési, m ködési engedélyben megállapított
rendeltetésének megfelel en szabad használni.
Az anyag el állítását, felhasználását, használatát, tárolását illet leg egyéb tevékenységet
csak a t zvédelmi követelményeknek megfelel szabadtéren, helyiségben, építményben
szabad folytatni.
Tervezésnél a tervdokumentációba bele kell foglalni a t zvédelmi követelmények
érvényesítésének módját.
A munkaterületr l, helyiségb l, szabadtérr l, gépr l a tevékenység során keletkezett éghet
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább m szak végén el kell távolítani.
Az I-II. t zveszélyesség folyadékot, robbanásveszélyes és t zveszélyes osztályba tartozó
és égést tápláló gázt szállító és tároló edényzetnél meg kell akadályozni a folyadék
elcsepegését, elfolyását. Az esetlegesen szétfolyt anyagot fel kell itatni és az erre a célra
kialakított szabályos gy jt helyen kell tárolni.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végz nek
ellen rizni kell a t zvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat
meg kell szüntetni.
A t zoltó vízforrásokat a vonatkozó m szaki követelmény szerinti készenléti állapotban
kell tartani, jelz táblával kell jelölni.
Éghet és égést tápláló gázt szállító cs rendszernél a szivárgást meg kell akadályozni.
Szivárgás esetén a helyiséget ki kell szell ztetni és a szivárgást haladéktalanul meg kell
szüntetni.
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A t zvédelmi helyzetre kiható változást a bevezetés megkezdése el tt 15 nappal az
illetékes t zoltóságnak be kell jelenteni.
A t zvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az új építés ,
átalakított, felújított létesítményeknek, szabadtereknek meg kell állapítani a mértékadó
kockázati osztályát.
A technológiai, m veleti, valamint a karbantartási utasításokban ki kell térni a t z
megel zését szolgáló, valamint a keletkezett t z oltása során betartandó szabályokra.

9.4

Dohányzás

-

A dohányzás az épületekben, a létesítményekben, a telephelyek területén – a dohányzásra
kijelölt helyek kivételével – tilos.
Erd ben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lév külterületi ingatlanokon a
fokozott t zveszély id szakában dohányozni tilos.
Dohányzásra nyílt légter dohányzóhelyet kell kijelölni, a létesítmény bejáratától számított
5 méteres távolságon kívül, a közlekedést nem akadályozó helyen, Dohányzásra kijelölt
hely feliratú tábla kihelyezésével.
A kijelölt dohányzóhelyen nem éghet anyagból készült hamutartót kell elhelyezni,
melynek ürítésér l napi szinten gondoskodni kell.

-

-

9.5

Szállítás, vontatás

-

A járm re vonatkozó t zvédelmi szabályok betartásáért az üzemben tartó és a járm
vezet je a felel s.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és t zveszélyes osztályba
tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb t zvédelmi el írásnak
megfelel , hibátlan állapotban lev , tömören zárható vagy zárt edényben, valamint
konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon
szabad szállítani.
Az éghet folyadékot tartalmazó zárt edényt a járm vön kiönt nyílással felfelé fordítva
úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön
meg.
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járm vön, valamint a t zveszélyes
osztályba tartozó anyagot szállító járm rakodóterén dohányozni, ill. nyílt lángot használni
nem szabad.
A 25 liternél nem nagyobb névleges rtartalmú, robbanásveszélyes és t zveszélyes
osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket - megfelel sorelválasztással,
egymás felett több sorban - járm vön legfeljebb a rakterület oldalfalának magasságáig
elhelyezve vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges
rtartalmú I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy
sorban helyezhet k el.
Gázpalackok szállítását - üres vagy töltött állapotban is - csak lezárt palackszeleppel,
felcsavart záró anyával és felcsavart véd kupakkal ellátva szabad végezni.
Az elhelyezett palackokat elmozdulás, üt dés ellen kiékeléssel vagy szállító kaloda
használatával meg kell akadályozni.

-

-

-

-

-
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9.6

Raktározás és tárolás

-

-

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag
tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett mennyiséget.
El térben mindennem tárolás tilos.
Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és t zveszélyes osztályba
tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása h t fejleszthet,
tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
Padlástérben és pinceszintben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-II.
t zveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.
A raktárakban a tevékenység során keletkezett éghet hulladékot naponta többször el kell
távolítani. A munka befejeztével általános takarítást kell végezni.
A tárolás területét az éghet hulladéktól, a száraz növényzett l mentesen kell tartani.
A területen használt anyagokat csak az erre a célra kijelölt raktárhelyiségekben szabad
tárolni.
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. t zveszélyességi
fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, nem éghet
anyagból készült állványon elhelyezve.
A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat szabad tárolni, a
közleked utak biztosítása mellett.
A 10 méternél nem szélesebb helyiségben min. 1 m széles hosszirányú utat kell biztosítani.
A kijelölt utat eltorlaszolni tilos.
A raktárakban állványos raktározás esetén a tárolási magasságtól függetlenül minimum 1,2
m f közlekedési utat és az állványok között 0,8 m széles közlekedési utat kell kialakítani.
Az utakat még rövid ideig sem szabad eltorlaszolni.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárakban dohányozni tilos.
A t zvédelmi rendelkezéseket a raktár kezelésével megbízott személyek kötelesek
betartani.
A raktárakban idegen személyek nem tartózkodhatnak.

9.7

T zoltási felvonulási- és közlekedési út, menekülési utak, kiürítés

-

A t zoltóság vonulása céljára, a létesítmények területén olyan felvonulási utat kell
biztosítani, amely alkalmas a speciális t zoltójárm vek közlekedésére.
A létesítmény közlekedési, t zoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési
helyekhez vezet útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas
a t zoltó gépjárm vek közlekedésére és m ködtetésére.
Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a
következ szélesség utat kell biztosítani:
a) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban
2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
b) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb
helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

-

-

-

-

-

-
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c) éghet anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8
méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon
keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,
d) az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a – ha az a)–c) pontokban
meghatározott szélesség nem biztosítható – technológia szerinti, a t zvédelmi
hatósággal egyeztetett szélesség utat.
Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közm
nyitó- és zárószerkezetének, a t zjelz kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak,
valamint h - és füstelvezet kezel szerkezetének, nyílásainak, továbbá a t zvédelmi
berendezés, felszerelés és készülék hozzáférésének, megközelítésének lehet ségét
állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb
50 f tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra min sített nyílászárókat –, míg a
helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
Az épületek menekülési útvonalai nem sz kíthet k le.
A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet
legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. Ezeket
úgy kell kialakítani, megjelölni és olyan állapotban tartani, hogy azokon a munkavállalók
gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén
gyorsan kimenthet ek legyenek.
A vészkijárat céljára létesített, illetve használt ajtóknál küszöböt beépíteni tilos.
A vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne
lehessen használni. A vészkijárati ajtóknak csak kifelé, a menekülés irányába nyithatóknak
kell lenniük.
A személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni
nem szabad. A létesítményben a közlekedési utakat, a folyosót és a vészkijáratot teljes
szélességében állandóan szabadon kell tartani.
A felsoroltak a Társaság tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzet megel zésével is
összefüggésben vannak, de els sorban az elhárítás egyik feltételrendszerét tartalmazzák,
mégpedig az akadálymentes és biztonságos kiürítést szolgálva.
Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok
teljes hosszán világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelzésekkel kell jelölni,
oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési
útvonaljelz biztonsági jel látható legyen.

9.8

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelz rendszer

-

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól
látható helyen a t z- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó el írásokra
figyelmeztet és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
A közm nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan
meg kell jelölni.
Minden menekülésre igénybe vehet kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy
amennyiben arra más lehet ség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató
biztonsági jellel kell megjelölni. Biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott
állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a
kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a pánikrúddal ellátott ajtókra.

-
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Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is el fordulhatnak, a biztonsági jeleket
angol és német nyelven, valamint a nagy számban el forduló külföldi személyek
anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesít piktogramot kell elhelyezni.
A menekülési útvonalakat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési
útirányjelz rendszerrel kell ellátni.
A menekülési útirányt jelz lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes
áramforrásról kell m ködniük legalább a vonatkozó m szaki követelményben el írt ideig.
A biztonsági világítás részét képez belülr l megvilágított menekülési jelek üzemeltet i
ellen rzését havonta, ill. évente végre kell hajtani, melyr l a 14. sz. melléklet szerinti
ellen rzési naplót kell vezetni. A rendszer id szakos felülvizsgálatát évente kell
elvégeztetni. Az ellen rzési napló és a felülvizsgálati jegyz könyv az egység t zvédelmi
dokumentációjának részét képezi.
A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycs ) haladéktalanul cserélni kell.
Az építmény kiürítése és az ott keletkezett t z jelzése, továbbterjedésének
megakadályozása, valamint felszámolása során használható t zvédelmi eszközöket
megfelel világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A t zvédelmi eszközök
szempontjából kiemelten kell kezelni a kézi és hordozható t zoltó készülékeket.

-

Ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelel piktogramot tartalmazó
el jelz és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül az
épületen belül és szabadtéren egyaránt. A t zvédelmi eszközök helyét jelz biztonsági
jeleket az eszköz felett, legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter
magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhet ek legyenek.

-

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejleszt képességét.

9.9

Tüzel - és f t berendezések

-

Az építményben, helyiségben csak olyan f tési rendszer létesíthet , használható, amely a
rendeltetésszer m ködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
Csak engedélyezett és kifogástalan m szaki állapotú f t berendezést szabad használni.

-
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A tüzel berendezések – vonatkozó jogszabály szerinti – id szakos felülvizsgálatát
rendszeresen el kell végeztetni. Az err l készült jegyz könyv az egység t zvédelmi
dokumentációjának részét képezi.
Tüzel és f t berendezést csak a teljesítményének megfelel szabályosan kialakított
kéményhez szabad csatlakoztatni. Az égéstermék elvezetését úgy kell megoldani, hogy az
t zveszélyt ne okozzon.
Az I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és t zveszélyes
osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzel - vagy f t berendezés, készülék m ködtetése
alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelel felügyeletr l kell gondoskodni.
A tüzel - és a f t berendezés, az égéstermék-elvezet , valamint a környezetében lev
éghet anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan h szigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghet anyag felületén mért h mérséklet a legnagyobb h terheléssel
való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghet anyagra gyújtási veszélyt.
A fatüzelés tüzel berendezésben a tüzelést a napi munka befejezése, ill. a létesítmény
elhagyása el tt 2 órával meg kell szüntetni és az égéstér ajtót le kell zárni. A létesítmény
elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A tüzelés ideje alatt a kályhát nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
Salakot és hamut csak teljesen kih lt állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Éghet padozatú helyiségben a tüzel berendezés elé nem éghet anyagból készült
parázsfelfogót kell elhelyezni.

9.10 Szell ztetés t zvédelmi követelményei
-

-

-

Szell ztetés során épületek, helyiségek leveg jének tisztántartását, az elhasználódott
leveg pótlását, a felesleges h , káros por, g z, gáz eltávolítását, vagy képz désének
megakadályozását biztosítani kell. Ezért minden helyiségben, ahol munkavégzés folyik,
biztosítani kell a természetes vagy mesterséges szell ztetést.
Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony
szell ztetés mellett végezhet .
Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során, vagy ahol
robbanásveszélyes és t zveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a
szell ztet berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
A szell ztet rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

9.11 Csatornahálózat
-

T z- vagy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet csatornába,
vagy szikkasztóba vezetni tilos.

9.12 Gépi berendezések t zvédelmi követelményei
-

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás
megakadályozásáról.
Kizárólag olyan er - és munkagép helyezhet el és használható, amely rendeltetésszer
használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
Gépek mosására, tisztítására, zsírtalanítására éghet folyadékot használni tilos.
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Alkatrészek t zveszélyes anyaggal történ mosását csak erre a célra kijelölt helyen, a
szabályoknak megfelel mosóedényben szabad végezni.

9.13 Világítóberendezések t zvédelmi követelményei
-

A világítóberendezést, eszközt úgy kell létesíteni és használni, elhelyezni, hogy az a
környezetére t zveszélyt ne jelentsen.
A lámpatesteket állandóan véd burkolattal kell használni. Éghet díszít anyagokat a
világítótestekre helyezni tilos.

9.14 Villamos berendezések t zvédelmi követelményei
-

-

-

-

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszer használata esetén a
környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el írás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükb l
következ en folyamatos üzemre lettek tervezve. Az informatikai és elektronikai
készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a
villamos tápellátásról le kell választani.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, f kapcsolók és túláram védelmi készülékek
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
A villamos berendezés használatbavételét követ en a berendezés üzemeltet je, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
 a) 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiség robbanásveszélyes
osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására
szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 b) egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés t zvédelmi
felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt hiányosságokat a min sít iratban a
felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt
érdeml módon igazolja.
A felülvizsgálati jegyz könyv az egység t zvédelmi dokumentációjának részét képezi.
A t zvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
A telep-, vagy m ködési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy
rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken
a berendezés üzemeltet je a t zvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez
a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
A villamos berendezések t zvédelmi felülvizsgálata, a berendezés min sítése a létesítéskor
érvényes vonatkozó m szaki követelmény szerint történik.
A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltet
nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
A t zvédelmi felülvizsgálat nem helyettesíti az adott gép külön jogszabály szerinti
munkavédelmi szempontú ellen rzését, felülvizsgálatát.
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9.15 Villámvédelem t zvédelmi követelményei
-

-

-

-

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében
a villámvédelem felülvizsgálatát
 a létesítést követ en az átadás el tt,
 az OTSz-ben el írt id szakonként vagy
 a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, b vítését és a vonatkozó m szaki
követelményben foglalt különleges eseményt követ en kell elvégezni.
A nem norma szerinti, már meglév villámvédelem id szakos felülvizsgálatát a
létesítéskor érvényben lév vonatkozó m szaki követelménynek megfelel en kell végezni.
A nem norma szerinti, már meglév villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként
nem rendelkezik, t zvédelmi szempontból
 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag
gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy
tárolási alaprendeltetés építménynél, vagy szabadtérnél legalább 3 évenként,
 egyéb esetben legalább 6 évenként,
 a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan
b vítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a
villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 sérülés, er s korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után,
mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a
feltárt hiányosságokat a min sít iratban a megadott határnapig meg kell szüntetni,
melynek tényét hitelt érdeml módon igazolni kell.
A norma szerinti villámvédelemr l szóló m szaki követelmény hatálya alá tartozó
villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem
felülvizsgálatát
 a létesítés során, a kés bb eltakarásra kerül részek eltakarása el tt,
 a létesítést követ en az átadás el tt,
 LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
 egyéb esetben legalább 6 évenként,
 a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, b vítését és a vonatkozó m szaki
követelményben foglalt különleges eseményt követ en
kell elvégezni.
A felülvizsgálati jegyz könyv az egység t zvédelmi dokumentációjának részét képezi.
A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
A 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú, egy lakóegységet vagy csak egymás mellett
elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben nem kötelez villámvédelmet
létesíteni.

9.16 Szabadtéri rendezvények
-

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területér l a gyors és biztonságos menekülés,
menekítés érdekében menekülési lehet séget kell biztosítani.
A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni id szakban is
látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A
jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvev k számára a szabadtéri
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rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes id tartama alatt legalább egy jelölés
látható és felismerhet legyen, s a jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600
mm.
A napnyugta utáni id szakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak
megvilágítását biztosítani kell.
A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkez közlekedési és
menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás
kiépítése nem szükséges.
A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthet séget – a várható
legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40
méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
Az egymás mellett elhelyezked szabadtéri rendezvények kiüríthet ségét a rendezvények
együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy
a 4 perces kiürítési követelmény teljesüljön.
Menekülésre nem vehet figyelembe 25 %-nál meredekebb lejt , emelked és olyan
terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehet sége korlátozott.
A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés
lehet ségét biztosítani kell.
A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége
legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó
megvilágítás nem alkalmazható.
A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvev k
menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú
biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 f résztvev re 1 f t kell
biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervez je felel.
Ha a rendezvényen jellemz en menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható,
akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 f résztvev re legalább 1 f biztonsági
személyzetet kell biztosítani.
Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és
adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább 1 db villamos
hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át
nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a 3000 m2/ 1 db számú, villamos hálózattól
független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a
pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekül k informálására, mozgásuk
irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy az a rendezvényen
résztvev k számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a t zvédelmi hatósággal
egyeztetett, a t zoltó gépjárm vek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes els fokú t zvédelmi hatóság a
rendezvényen résztvev k biztonsága érdekében megfelel számú t zoltó gépjárm és
hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja el , melynek költségét a rendezvény
szervez je viseli.
Szabadtéri rendezvényen:
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a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítmény ,
az öltöz k, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A
teljesítmény ,
 a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1
db 34A, 183B C
teljesítmény t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb
eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a
t zoltó készülékkel történ , késedelem nélküli beavatkozás lehet ségét.
A szabadtéri rendezvény ül helyekkel tervezett néz terén – a padok kivételével – csak a
padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ül helyekkel alakítható
ki. Az ül helyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell
kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:
 a széksorok között haladva a 15 métert,
 lépcs n, lépcs zetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
 lépcs n, lépcs zetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
 sík emelked n és lejt n, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.
Az ül helyek esetében alkalmazott lépcs k, közleked k legkisebb szabad szélessége 1,10
méter, a szektorokat elválasztó lépcs k, közleked k esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény
asztalokkal és azok körül elhelyezett ül helyekkel kerül megrendezésre, akkor azok
elhelyezésekor az el z bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.
A felvonulás- vagy verseny jelleg szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozó t zvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében
alkalmazandók.
A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó t zvédelmi el írásokat, biztonsági
intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények m ködésének biztonságosabbá tételér l
szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény
szervez je köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének id pontja el tt
tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes els fokú t zvédelmi hatóságnak
eljuttatni.
Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
szabadtéri rendezvény esetében az írásban meghatározott t zvédelmi el írásokat,
biztonsági intézkedéseket csak az els alkalom esetén kell kidolgozni. A kés bbiekben
csak a t zvédelmi szempontot érint változást kell bejelenteni.
A rendezvény szervez je gondoskodik a rendezvény megkezdése el tt, annak folyamán
feladatot ellátó személyek dokumentált t zvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes
id tartama alatt a helyszínen kell tartani.
A t zvédelmi el írásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a
rendezvény szervez jének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének
bejelentését követ en legalább egy évig meg kell riznie.



-

-

-

-

-

-

-

-

9.17 T zvédelmi készülék, berendezés létesítésére, használatára és ellen rzésére vonatkozó
t zvédelmi szabályok
A t zvédelmi üzemeltet i ellen rzési feladattal megbízott személy a rábízott feladatot a
Szabályzat 16. melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, a t zvédelmi vezet
kijelölése alapján.
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9.17.1 Beépített t zjelz berendezés
-

-

A beépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
A beépített t zjelz berendezés kezelését csak annak m ködésére kioktatott személy
végezheti.
A beépített t zjelz berendezés üzemeltetésér l és karbantartásáról naplót kell vezetni,
mely tartalmazza
 a berendezés f bb adatait,
 a kezel k nevét,
 az üzemeltet i ellen rzések id pontját és megállapításait,
 azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
 az észlelt és kijavított hibákat,
 a beépített t zjelz berendezés m ködésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás
id pontját (óra, perc),
 a ki- és bekapcsolás id pontjait (nap, óra, perc),
 az ellen rzést, karbantartást végz szervezet, személy nevét, aláírását, elérhet ségét.
A naplót az utolsó bejegyzést l számított legalább öt évig meg kell rizni.
A napló vezetését csak a beépített t zjelz berendezés m ködésére kioktatott személyek
végezhetik.
A beépített t zjelz berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell rizni
és a hatóság részére ellen rzéskor be kell mutatni.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni.
A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység t zvédelmi dokumentációjának
a részét képezi.

9.17.2 T zoltó készülékek
Általános el írások
-

-

-

-

A t zoltó készülékek üzemeltet i ellen rzését negyedévenként el kell végezni, a 11-12.
sz. mellékletek felhasználásával, karbantartását a 15. sz. melléklet szerinti gyakorisággal
el kell végeztetni.
A t zoltó készülékekr l, a készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a felülvizsgálat,
karbantartás, javítás id pontjáról a 11-12. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás az egység t zvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
A t zoltó készülékek karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelel , a
hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó
szervezettel szerz déses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti, érvényes t zvédelmi
szakvizsga bizonyítvány birtokában.
A t zoltó készülékek karbantartási id közeit az alábbi táblázat mutatja.
A t zoltó készülék típusa
Porral oltó, vizes oltóanyagbázisú habbal oltó

Alap
Közép
Teljes kör
karbantartás1 karbantartás2 karbantartás2
1. év
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Alap
Közép
Teljes kör
karbantartás1 karbantartás2 karbantartás2
1. év

-

10. év

A t zoltó készülék
élettartama
A vonatkozó m szaki
követelmény szerint

A kötelez karbantartási ciklusid t rési ideje 1 hónap.
A kötelez karbantartási ciklusid t rési ideje 2 hónap.

Létesítményekre vonatkozó el írások
-

-

-

A Társaság helyiségeiben, bérleményeiben, továbbá szabad terein a vonatkozó m szaki
követelményeket kielégít és az ott keletkezhet t z oltására alkalmas t zoltó készüléket
kell elhelyezni, készenlétben tartani, illetve alkalomszer t zveszélyes tevékenység esetén
szükség szerint kiegészíteni.
T zoltó készüléket kell készenlétben tartani:
 az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 az OTSz-ben el írtak szerint,
 jogszabályban el írt esetekben
az OTSz. 16. melléklet 2. táblázata szerint.
A t zoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhet en úgy kell elhelyezni,
hogy a t zoltó készülék a legkedvez tlenebb helyen keletkez t z oltására a legrövidebb
id alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell
tartani. Az eszközöket helyükr l eltávolítani, vagy rendeltetésükt l eltér célra használni
csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

Gépjárm vekre vonatkozó el írások
-

-

Tehergépkocsin, mez gazdasági vontatón és lassú járm vön, továbbá a tehergépkocsiból
és pótkocsiból álló járm szerelvényen a járm t z eloltására
a) 3.500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12.000 kg megengedett legnagyobb
össztömeg járm esetében 1 db 6 kg-os,
b) 12.000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24.000 kg megengedett legnagyobb
össztömeg járm esetében 1 db 12 kg-os,
c) 24.000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömeg járm esetében 2 db
12 kg-os
szabványos, porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani. A fenti t zoltó
készülékek a következ , szabvány szerinti oltási képesség egyéb oltóanyaggal m köd
t zoltó készülékkel helyettesíthet ek:
a) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
b) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.
Egyéb munkagépen a járm t z eloltására 1 db 6 kg-os porral oltó t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

9.17.3 Oltóvíz ellátás, oltóvíz tározók
-

A t zoltó vízforrások telepítési helyét, kialakításuk módosítását a t zvédelmi hatósággal
egyeztetni kell.
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Minden vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az t zoltó gépjárm vel mindenkor
megközelíthet , az el írt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehet legyen az id járástól
függetlenül.
A t zivíz tárolók (medencék, tartályok) üzemeltet i ellen rzését félévente el kell végezni,
id szakos felülvizsgálatát évente, teljes kör felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni.
A felülvizsgálatot csak érvényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez személy végezheti
el. A vízkivételi helyekr l, a készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a karbantartás,
javítás id pontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás
az egység t zvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
A t zoltó vízforrások üzemképességér l, megközelíthet ségér l, fagy elleni védelmér l, az
el írt rendszeres felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégeztetésér l
gondoskodni szükséges.
A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetésér l haladéktalanul gondoskodni
kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén
cseréjét azonnal el kell végezni.

Oltóvíz tározók
-

-

-

A tároló helyét, térfogatát és üzemi vízszintjét jól látható módon felirattal meg kell jelölni.
A víztároló befogadóképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7
méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.
A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az t zoltó gépjárm vel mindenkor
megközelíthet legyen.
A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja
meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.
A t zoltási célra figyelembe vehet 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél
nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócs vezetékkel
kell ellátni.
A szívóvezeték bels átmér je legalább NA 100 legyen, alsó végz dését sz r vel, fels
vízszintes irányú végz dését pedig szabványos A jel (NA 100) csonk kapoccsal és kupak
kapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszintt l 0,8-1,2
méter magasságban kell kialakítani.
A szívócs vezetékeket egymástól legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni.

9.17.4

Egyéb t zoltó eszközök (t zvédelmi szerszámbázis)

A Társaság, mint 100 hektárnál nagyobb, nagymértékben és közepesen veszélyeztetett terület
erd gazdálkodója köteles:
a) a kijelölt erdészeti létesítményekben legalább 30 személy részére az erd t z oltására
alkalmas felszerelést – t zvédelmi szerszámbázist – készenlétben tartani,
b) az erd t z oltására megfelel munkacsoport, felszerelés és járm készenlétben
tartásáról gondoskodni.
A t zvédelmi szerszámbázis helye:
 Kabhegyi Erdészet, MÁV rakodó
 Királyszállási Erdészet, szerszámraktár
 Zirci Erdészet, irodaépület, garázs
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A t zvédelmi szerszámbázis összetétele:
 20 db lapát
 20 db szikracsapó
10. T Z ESETÉN TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS
10.1 T zjelzés
-

-

-

-

-

-

A Társaság kezelésében lév építményekben biztosítani kell a t zjelzés lehet ségét,
vonalas telefonhálózat kiépítésével, vagy mobiltelefon biztosításával, ill. 20 f feletti
elhelyezést biztosító kereskedelmi szálláshelyeken t zjelz berendezés kiépítésével. A
mobilhálózat lefedettség valamennyi létesítménynél biztosított.
Az egységek központi vonalas telefonkészülékei mellett, az erdei iskolák faliújságján, a
pihen és turistaházak bejárata mellett a megye m veletirányítási telefonszámát és a 105ös egységes segélyhívó számot jól láthatóan fel kell tüntetni.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az egységvezet nek, erd gazdának, akadályoztatásuk esetén az észlel
személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a t zoltóságnak.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (telephely címe; érintett erd részlet, EOV koordináta),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
A Társaság és az MH BHK közötti együttm ködési megállapodás értelmében a felek
kölcsönösen tájékoztatják egymást a t zesetekr l. A honvédelmi rendeltetés területen, de
nem honvédségi tevékenységgel összefüggésben keletkezett t z észlelése esetén
értesítend :
a várpalotai Kossuth Laktanya ügyeletes szolgálata 06 88/549-555
A l - és gyakorlótéren bekövetkezett t z esetén a 8.4. pont szerint kell eljárni.
A Társaságon belüli értesítési és eljárásrendet a Katasztrófavédelmi Szabályzat 4. pontja
tartalmazza azzal a sz kítéssel, hogy érintett hatóság alatt a területileg illetékes
katasztófavédelmi kirendeltség értend .

10.2 A t zjelzést követ magatartás
-

-

Veszélyeztetett helyen lév emberek azonnali riasztása, lehet ség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggy z dés a helyiségek kiürítésér l. A légtér füsttel való
telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill.
kerülni kell a füst belélegzését.
Az épület, helyiség elhagyása el tt az elektromos berendezések lekapcsolása, ill. az
ablakok és ajtók bezárása (az intenzív t zterjedés csökkentése érdekében).
Veszélyeztetés esetén az érintett épület áramtalanítása, a gáz f elzáró csap elzárása.
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A rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése a t zoltók kiérkezéséig,
saját épségünk, ill. mások veszélyeztetése nélkül.
A robbanásveszélyes anyagok, valamint értékes gépek, berendezések eltávolítása a
veszélyeztetett területr l, saját épségünk, ill. mások veszélyeztetése nélkül.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak szabaddá tétele.
A kiérkez t zoltók tájékoztatása: épületben/erd területen rekedt személyek száma,
valószín sített feltalálási helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának megtörténte, ill.
módja; a t zriadó terv átadása, stb.

10.3 A t zeset utáni feladatok
-

A t z eloltása után a helyszín változatlanul hagyása, a t zvizsgálat lefolytatásáig.
A hatósági t zvizsgálat során minden segítséget meg kell adni, a kért adatokat
rendelkezésre kell bocsátani.
A t zeset bels kivizsgálása az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet , az
egységvezet , valamint a t zvédelmi vezet bevonásával.
Indokolt esetben a t zeseti hatósági bizonyítvány megkérése, az illetékes t zvédelmi
hatóságtól (létesítményt z esetén mindig).
Vagyonbiztosítás megléte esetén a t zeset, ill. a kárigény bejelentése a biztosítónak.
Erd t z után gondoskodni kell a terület 24 órás t z rségér l, illetve a figyel szolgálatot
meg kell szervezni és az égett terület szélén – ahol lehetséges – a talajt legalább 1 méter
szélességben fel kell szántani, a l - és gyakorlótéren a MH BHK szakembereivel
együttm ködve.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Szabályzat mellékletei – azok tartalmának változása esetén – a Szabályzat módosítása nélkül
frissíthet k. A módosított mellékletek minden esetben közzéteend k a Társaság központi
szerverén.
A t zvédelmi szabályzat elkészítése, ill. módosítása legalább középszint t zvédelmi
szakképesítéshez kötött, a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében.
A Szabályzatot Harhai László erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet készítette.
A szakmai képesítését igazoló dokumentum
 sorszáma: 651663
 törzslap száma:135903/02/2017
 kiállításának dátuma: 2017. május 25.
A szakmai képesítés megnevezése: t zvédelmi el adó
A kiállító intézmény neve, címe: Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Hivatal
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1. számú melléklet
12. VERGA ZRT KÖZPONT T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

A LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:
2.

Irodaépület
Veszprém, Jutasi u. 10.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezet beosztású munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.1.–3.2.8. pontja szerint.
A Központ esetében az egységvezet 3.2.7. pont szerinti feladatait az erd rzési és
vagyonvédelmi osztályvezet
látja el, aki egyben ellátja a Központ t zvédelmi
dokumentációjának a vezetését is.
2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó
Feladata:
T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az
erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet értesítése.
Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétl d elmaradása esetén az erd rzési és
vagyonvédelmi osztályvezet tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
Az épületben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.
2.3.2. Kazánház kezel
-

A gázkazánok kezelése, m ködtetése során köteles
 az üzemeltetést a használati útmutató el írásainak megfelel végezni;
 a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba
megszüntetésér l;
 rendszeresen meggy z dni a kazán és a kiszolgáló rendszerek m szaki állapotáról,
f tési szezonban a szabályos m ködésr l, napi gyakorisággal.
 az üzemeltetésr l naplót kell vezetni, amely tartalmazza
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a) a f t berendezés üzemidejét;
b) a h termelésre vonatkozó, a légszennyez anyagok kibocsátására hatással lév
adatokat, felhasznált alap- és segédanyagokat;
c) a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltér , rendkívüli üzemállapotok
okát, idejét és id tartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
d) a kibocsátásra jelent s hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és
id tartamát,
e) a kibocsátások ellen rzésének formáját, a mérés id pontját, gyakoriságát és
id tartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel
körülményeit és adatait;
f) a kibocsátás ellen rzését végz szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati
jegyz könyv számát vagy jelét.
3. IRODAÉPÜLET,
GARÁZS,
GÉPJÁRM
VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK
-

TÁROLÓ

HASZNÁLATÁRA

A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.1. Dohányzás
-

Az épületekben, a gépjármú parkoló és a szabadtéri gázfogadó területén dohányozni tilos.
Dohányozni csak a f bejárattól balra, Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt
helyen szabad.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irattári helyiségek
-

A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.
Az alagsori közleked folyosón és irattárban, valamint a földszinti irattár bejáratánál 1-1
db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben
tartani.

3.3. Irodák
-

A munkaid végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az
informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével t zveszélyes anyag
az irodákban nem tárolható.

3.4. Bérbe adott irodák
-

A 3.3. pontban foglaltak betartása kötelez .
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A bérlemények, a parkoló és egyéb közös használatú helyiségek használata során a
Szabályzatban el írtak betartása kötelez .
A Bérl knek a bérlemény területén legalább egy db 6 kg-os 27A 113B C
oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.5. Étkez
-

Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.

3.6. Szerverszoba
-

A helyiségben az informatika eszközök kivételével az anyagtárolás tilos.
A helyiségben egy db 2 kg-os 34 B oltásteljesítmény , elektromos t z oltására szolgáló
CO2 t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Folyosók, lépcs házak, közleked k
-

A folyosók, lépcs házak és közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak,
ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.8. Kazánház
-

A helyiségben t z- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
A szell z rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
A szell z rendszer hibája alatt a kazánt üzemeltetni tilos.
A kazánház ajtaját nem éghet anyagból kell elkészíteni.
A gázkazánokat és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.
A kazánházban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.9. Garázsok
-

A garázsban éghet folyadékot tárolni, lefejteni, illetve a járm vet üzemanyaggal
feltölteni, vagy más t zveszélyes tevékenységet végezni tilos.
A kisgépek üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag csak a
betongarázsban tárolható.
A garázs elhagyásakor a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.
A garázst utolsónak elhagyó személynek minden esetben meg kell gy z dni arról, hogy
nincs-e olyan körülmény, ami utólag tüzet okozhat.
A garázsokon kívül egy db 6 kg-os 34A 144 B C oltásteljesítmény t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.
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3.10. Gépjárm parkoló
-

-

A gépjárm vek parkolási rendjét úgy kell felfesteni, hogy a két járm közötti oldaltávolság
legalább az egyik oldali ajtó teljes szélesség kinyitását lehet vé tegye.
Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjárm meghibásodása (meggyulladása) esetén
a többi járm a parkolót el tudja hagyni.
Az üzemképtelen gépjárm vet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjárm mozgatását
ne akadályozza.
A parkolóban üzemanyagot, éghet
folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.
A járm elektromos berendezését beállás után, amennyiben van rendszeresítve
áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
A parkolóban olyan gépjárm vet, amely "A" - "C" t zveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
A t zvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjárm vezet je a felel s.
A gépjárm b l elcsepegett éghet folyadékot fel kell takarítani.
A parkoló területén, a fedett gépjárm tárolóban egy darab 6 kg-os 34 A 144 B C
oltásteljesítmény porral oltó kézi t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.11. Szabadtéri gázfogadó
-

4.

A gázfogadó veszélyességi övezetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos.
A gázfogadó körüli veszélyes területet min. 2 m távolságra be kell keríteni és jól látható
módon táblával meg kell jelölni.
A véd övezet területét folyamatosan gaz- és gyommentesen kell tartani.
A veszélyességi övezet mellett 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. T zjelz berendezés
-

-

A beépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
A t zjelz rendszer havi, ill. negyedéves üzemeltet i ellen rzését – távfelügyelet esetén a
szerz dött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet társaság részére haladéktalanul be kell
jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a t zjelz
berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység t zvédelmi dokumentációjának
a részét képezi.
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4.2. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Bejárati el tér
1
Recepció
1
Alagsori gázmér
1
Alagsori folyosó
1
Alagsori irattár
1
Földszinti közleked
1
I. emeleti el tér
1
I. emeleti folyosó
1
Kazánház
1
Szerverszoba
1
II. emelet
1
Garázsok, parkoló
1
Fedett gépjárm tároló
1
Kültéri gázfogadó
1
Bérelt irodák
1-1

Oltásteljesítmény
34A 144B
34B
34A 183B
34A 183B
43A 233B
34A 183B
43A 233B
43A 233B
34A 144B
34B
34A 183B
43A 233B
34A 183B
34A 183B
27A 113B

Típus
P 6 kg
CO2 2 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
CO2 2 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

T zcsap
 az Erdész utcában a hátsó autóbejárónál
5.

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsolók:
Gáz f elzáró:
Gázkazán elzáró:

a porta helyiség bejárattal szemközti falán, a szalagfüggöny
mögött
szabadtéren, az épület sarkánál, a Jutasi és Erdész út
keresztez désében
az 1. emeleti folyosón a kazánház mellett
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KÖZPONTI IRODAÉPÜLET ÉS PARKOLÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a bejárati közleked ben kifüggesztve,
b) az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban.
A t zoltó készülékek, a gáz f elzáró és az elektromos f kapcsolók helyét, a menekülési
útvonalat, a gyülekezési helyet és az utcai t zcsapot a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
6.1. T zjelzés
-

-

-

-

A tűzjelző berendezés füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a
távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és t z
esetén a t zoltóságot.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet nek, a t zvédelmi vezet nek,
akadályoztatásuk esetén az észlel személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a
tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös
segélyhívó számon, a t zjelz berendezés m ködése esetén is!
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az erdőőrzési és
vagyonvédelmi osztályvezetőnek (Harhai László, 30/269-3615) és a tűzvédelmi vezetőnek
(Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A t zjelzést követ magatartás
-

-

-

Az épület külső és belső bejárati ajtaját ki kell támasztani. Felel s: recepciós, ill.
karbantartó. Áramszünet esetén a bels üvegajtó – a portán, valamint a kisfolyosón lév
zárt üvegszekrényben elhelyezett – kulccsal nyitható.
A f bejárat használhatatlansága esetén a pincelejáróból nyíló hátsó ajtót és rácsot ki kell
nyitni és támasztani. Felel s: recepciós, ill. karbantartó. Az ajtó és a rács – a portán,
valamint a kisfolyosón lév zárt üvegszekrényben elhelyezett – kulcsokkal nyitható.
Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása, a gáz főelzáró csap elzárása. Felel s:
karbantartó.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehet ség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről.
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Felel s:
 alagsor, földszint és 1. emelet: erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet és
közjóléti referens,
 2. emelet: erd - és vadgazdálkodási osztályvezet és erd m velési ágazatvezet ,
akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai osztályvezet .
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés, ill. az utólagos károk csökkentése érdekében). Felel s: valamennyi
épületben tartózkodó személy.
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával. Felel s: erd - és vadgazdálkodási osztályvezet ,
erd m velési ágazatvezet , erd rzési és vagyonvédelmi osztályvezet , közjóléti referens,
akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai osztályvezet .
A veszélyeztetett terület lezárása. Felel s: karbantartó.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele, a kapuk kinyitása. Felel s:
karbantartó.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; a t zfészek valószín sített helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának
megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb. Felel s: erd rzési és vagyonvédelmi
osztályvezet , t zvédelmi vezet , akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai
osztályvezet .
A felelősök akadályoztatása esetén az épületben tartózkodó valamennyi személy köteles a
tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

A fels emeletekr l a szinteket összeköt lépcs n lefelé kell haladni és az épületb l a
f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
A f bejárat használhatatlansága esetén a földszinti kisfolyosóról nyíló Vészkijárat feliratú
pincelejárón keresztül lehet a szabadba jutni.
A gyülekezési hely a parkoló város fel li oldala, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Bejárati el tér
Recepció
Alagsori gázmér
Alagsori folyosó
Alagsori irattár
Földszinti közleked
I. emeleti el tér
I. emeleti folyosó
Kazánház

Mennyiség
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Oltásteljesítmény
34A 144B
34B
34A 183B
34A 183B
43A 233B
34A 183B
43A 233B
43A 233B
34A 144B

Típus
P 6 kg
CO2 2 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
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II. emelet
Garázsok, parkoló
Fedett gépjárm tároló
Kültéri gázfogadó
Bérelt irodák
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1
1
1
1
1
1-1

34B
34A 183B
43A 233B
34A 183B
34A 183B
27A 113B

CO2 2 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

T zcsap
 az Erdész utcában a hátsó autóbejárónál
6.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:
Gáz f elzáró:
Gázkazán elzáró:

a porta helyiség bejárattal szemközti falán, a szalagfüggöny
mögött
szabadtéren, az épület sarkánál, a Jutasi és Erdész út
keresztez désében
az 1. emeleti folyosón a kazánház mellett

6.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
Max. 10 liter benzin kannában, a betongarázsban.
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2. számú melléklet
13. ZIRCI ERDÉSZET T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

A LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:

Irodaépület, raktár
Zirc, Bajcsy-Zs. u. 10.

Megnevezés:
Cím:

MÁV rakodó és gabonatároló
Zirc, Vasút sor (Zirc belterület 13/1, 13/4 hrsz.; külterület 07/17-20 hrsz.)

Megnevezés:
Cím:

Vadalmás vadászház
Olaszfalu 0150/1 hrsz.; Olaszfalu 72D részlet
EOV koordináta: 566.360; 208.810

2.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezet beosztású munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.
2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az
egységvezet értesítése.
Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétl d
elmaradása esetén az
egységvezet tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
Az épületben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.

2.3.2. MÁV rakodó kezel
-

Köteles ismerni, betartani és betartatni a T zvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten
a MÁV rakodóra vonatkozó t zvédelmi el írásokra.
T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha t zveszély nem fenyeget.
Hetente köteles meggy z dni a t zvédelmi eszközök meglétér l.
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2.3.3. Üzemeltet i ellen rzést végz személy
-

Köteles a t zoltó készülékek negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

3.
AZ IRODAÉPÜLET, GÉPJÁRM
EGYEDI SZABÁLYOK

PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ

3.1. Dohányzás
-

-

A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
Dohányozni a létesítmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a
Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjárm
közlekedést.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák
-

A munkaid végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az
informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével t zveszélyes anyag
az irodákban nem tárolható.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irattár
-

A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Konyha
-

A gázt zhelyt csak rendeltetésének megfelel en szabad használni, a készüléket használat
közben felügyelet nélkül hagyni tilos.
Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A munkaid végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.5. Közleked k, lépcs ház
-

A lépcs ház és a közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért
azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.
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3.6. Kazán helyiség
-

A gázkazánt és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.

3.7. Raktárként használt garázsok
-

-

-

A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
A raktár területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
A raktárban egy db 6 kg-os 34A 144 B C oltásteljesítmény t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.8. Gépjárm parkoló
-

-

-

A gépjárm vel úgy kell leparkolni, hogy a járm és a fal (kerítés), valamint két járm
közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélesség kinyitását lehet vé
tegye.
Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjárm meghibásodása (meggyulladása) esetén
a többi járm a parkolót el tudja hagyni.
Az üzemképtelen gépjárm vet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjárm mozgatását
ne akadályozza.
A parkolóban üzemanyagot, éghet
folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.
A járm elektromos berendezését beállás után, amennyiben van rendszeresítve
áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
A parkolóban olyan gépjárm vet, amely "A" - "C" t zveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
A t zvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjárm vezet je a felel s.
A gépjárm b l elcsepegett éghet folyadékot fel kell takarítani.
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T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. T zjelz berendezés
-

Az irodaépület helyiségeiben kiépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes
állapotban kell tartani.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni.
A felülvizsgálati anyag az egység t zvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Irodaépület emelet
1
Irodaépület földszint
1
Raktár
1
MÁV rakodó iroda
1
Gabonatároló
2
Vadalmás vadászház földszint
1
Vadalmás vadászház emelet
1

Oltásteljesítmény
27A 183B
27A 183B
27A 183B
55A 233B
55A 233B
34A 183B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P12 kg
P12 kg
P 6 kg
P 6 kg

5.

A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

-

A MÁV rakodó teljes területén tilos a dohányzás!
A faanyag tárolására az alábbi el írások vonatkoznak:
Hengeres fa máglyaméretek: 6 m szélesség 20 m hosszúság 4 m magasság
Faapríték prizma:
6 m szélesség 10 m hosszúság 4 m magasság
A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból
álló tárolási egységek között min. 3 méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 10
méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Ha a napi átlagos h mérséklet a 20 ˚C fokot meghaladja, a rakodó épületek fel li végein
min. 200-200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét
táblával meg kell jelölni.
A rakodón a faanyagon kívül t zveszélyes anyagot tárolni, gépjárm vet üzemanyaggal
feltölteni, olajat cserélni tilos.
A rakodó területét éghet hulladéktól, száraz növényzett l mentesen kell tartani.
Az irodában lév cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.

-

-
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A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A ház elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
Az iroda elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A MÁV rakodó irodaépületében legalább 1 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

6.

A GABONATÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

-

A tároló területén a dohányzás tilos.
A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes
vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor
alapul vett anyagmennyiséget.
A tárolóban a gabona, m trágya és veszélyes anyagok tárolása elkülönítetten, külön
egységben, a tárolásra vonatkozó t zvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
A tárolás területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktározás, tárolás esetén
 a tet szerkezet, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell
biztosítani,
 a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ett l eltér tárolás engedélyezése történt
vagy számítással igazolható az eltér tárolás,
 a tárolt anyag és a füstkötény függ leges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
A magtár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
Az épületben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

-

-

7.
A VADALMÁS VADÁSZHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI
SZABÁLYOK
-

A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos!
A fokozott t zveszély id szakában dohányozni tilos.
A házra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z esetén
követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
Az épületen belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Az épületben csak olyan, kifogástalan m szaki állapotú f z - és f t berendezés
használható, amely a rendeltetésszer m ködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
F z - és f t berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes h képz dés
esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
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Az emeleti helyiségben f z - vagy f t berendezés használata tilos.
A ház elhagyásakor az aggregátort le kell kapcsolni.
A hulladék eltávolítását az id szakos használatot követ en el kell végezni.
A házban szintenként legalább 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A ház elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani,
a t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
A t zrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
AZ ERD K T Z ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.

9.

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsoló:
Irodaépület:
MÁV rakodó:
Vadalmás vadászház:
Gáz f elzáró:
Irodaépület:
MÁV rakodó:
Vadalmás vadászház:

az épület garázs fel li falán
a gabonatároló északi oldalán, a kerítésen
nem szükséges
az épület el kertjében
nem szükséges
nem szükséges
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A ZIRCI MÁV RAKODÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) az irodaépület el terében kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban.
A t zoltó készülékek helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt
helyszínrajz tartalmazza.
10.1. T zjelzés
-

-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en a készletkezel nek, az egységvezet nek, akadályoztatásuk esetén az észlel
személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei
műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (telephely címe): Zirc, Vasút sor
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Sipos László, 30/300-7012) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

10.2. A t zjelzést követ magatartás
Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak szabaddá tétele.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; a t zriadó terv átadása, stb.
Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
-

10.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Szabadtéri t z esetén a veszélyeztetett terület könnyen és gyorsan elhagyható.
Az irodaépületb l a f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
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A magtárból az épület két végén lév bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
Els dlegesen a bejövetelre használt ajtót kell használni.
A gyülekezési hely az irodaépület melletti rész, riasztás esetén itt kell várakozni.
Amennyiben az irodaépület ég, akkor a magtár mellett kell gyülekezni.
Ellenkez utasításig a területre visszamenni tilos.

10.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
MÁV rakodó iroda
Gabonatároló

Mennyiség
1
2

Oltásteljesítmény
55A 233B
55A 233B

Típus
P12 kg
P12 kg

Oltóvíz
Fagymentes id szakban 200 literes hordókban, a rakodó épületek fel li végein.
10.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsoló:

a gabonatároló északi oldalán, a kerítésen

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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11. A VADALMÁS VADÁSZHÁZ T ZRIADÓ TERVE
A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a bejárat mellett kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban.
A t zoltó készülékek és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a
mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
11.1. T zjelzés
-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az észlel személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak,
a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó
számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye:

-

Olaszfalu 0150/1 hrsz.; Olaszfalu 72D részlet
EOV koordináta: 566.360; 208.810
 az érintett terület megközelíthet sége: a Veszprém-Zirc közötti 82-es számú f útról
Eplény falu fels végénél kell lekanyarodni a sípálya irányába. A völgyben futó
aszfaltos, majd murvás úton 5 km után érhet el a ház. (4 km után a murvás
keresztez désben balra kell tartani)
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Sipos László, 30/300-7012) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

11.2. A t zjelzést követ magatartás
-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében).
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
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Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
11.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Az épületb l a f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
A gyülekezési hely a feltáróút melletti fels parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületbe visszamenni tilos.

11.4. Rendelkezésre álló t zoltó készülékek
Helyiség
Vadászház földszint
Vadászház emelet

Mennyiség
1
1

Oltásteljesítmény
34A 183B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg

11.5. Központi elzárók helye
Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.
11.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a földszinti konyhában.
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3. számú melléklet
14. KABHEGYI ERDÉSZET T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:

Irodaépület
Herend, Külterület 5/D, 0183/4 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

MÁV rakodó
Herend, Külterület 5/D, 0183/4 és 0183/6 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Hajag turistaház
Hajag, Herend 0195 hrsz.; Herend 3 ÉP részlet
EOV koordináta: 553.370; 204.390

2.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezet beosztású munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.
2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Takarítással megbízott személy
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az
egységvezet értesítése.
Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétl d
elmaradása esetén az
egységvezet tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
Az épületben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.

2.3.2. MÁV rakodó kezel
-

Köteles ismerni, betartani és betartatni a T zvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten
a MÁV rakodóra vonatkozó t zvédelmi el írásokra.
T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha t zveszély nem fenyeget.
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Hetente köteles meggy z dni a t zvédelmi eszközök meglétér l.

2.3.3. Üzemeltet i ellen rzést végz személy
-

Köteles a t zoltó készülékek negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.
Köteles a t zivíz tároló féléves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellen rzi
 a jelz tábla meglétét,
 a t zoltó gépjárm vel történ megközelíthet séget,
 az oltóvíz mennyiségét,
 a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,
 a véd kerítés állapotát
és szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltésér l, tisztításáról, a kerítés javításáról.

3.
IRODAÉPÜLET,
GÉPJ RM
PARKOLÓ
ÉS
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

OLTÓVÍZ

TÁROLÓ

3.1. Dohányzás
-

-

A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
Dohányozni az irodaépület bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a
Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjárm
közlekedést.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák
-

A munkaid végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az
informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével t zveszélyes anyag
az irodákban nem tárolható.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irattár
-

A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Konyha
-

Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A munkaid végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.
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3.5. Kazán helyiség
-

A helyiségben t z- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
A szell z rendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
A kazán csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épület elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kazánt és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.
A helyiségben 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.6. Folyosó, el tér
-

A folyosó és az el tér menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat
tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.7. Raktár
-

-

-

A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
A raktár területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.

3.8. Gépjárm parkoló
-

A gépjárm vel úgy kell leparkolni, hogy két járm közötti oldaltávolság legalább az egyik
oldali ajtó teljes szélesség kinyitását lehet vé tegye.
Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjárm meghibásodása (meggyulladása) esetén
a többi járm a parkolót el tudja hagyni.
Az üzemképtelen gépjárm vet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjárm mozgatását
ne akadályozza.
A parkolóban üzemanyagot, éghet
folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.
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-

A járm elektromos berendezését beállás után, amennyiben van rendszeresítve
áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
A parkolóban olyan gépjárm vet, amely "A" - "C" t zveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
A t zvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjárm vezet je a felel s.
A gépjárm b l elcsepegett éghet folyadékot fel kell takarítani.

4.

T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

-

4.1. T zjelz berendezés
-

A beépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni.
A felülvizsgálati anyag az egység t zvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. T zivíz tároló
-

-

A t zivíz tároló üzemeltet i ellen rzését félévente el kell végezni, id szakos
felülvizsgálatát évente, teljes kör felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A
felülvizsgálatot csak érvényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez személy végezheti el.
A készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a karbantartás, javítás id pontjáról a 13. sz.
melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység t zvédelmi
dokumentációjának a részét képezi.
A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
A tárolóhoz vezet utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell
távolítani.

4.3. T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Irodaépület folyosó
1
Irodaépület irattár
1
Irodaépület kazánház
1
MÁV rakodó
2
Magtároló
1
Hajag turistaház
1
Hajag turistaház, aggregátor 1

Oltásteljesítmény
34A 144B
34A 144B
43A 233B
55A 233B
34A 183B
34A 183B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P12 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

5.

A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

-

A MÁV rakodó területén a dohányzás tilos.
A faanyag tárolására az alábbi el írások vonatkoznak:
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Hengeres fa máglyaméretek: 6 m szélesség 20 m hosszúság 4 m magasság
Faapríték prizma:
6 m szélesség 10 m hosszúság 4 m magasság
A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból
álló tárolási egységek között min. 3 méter t ztávolságot kell tartani.
Az épületek és a tárolási egységek között 8 méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Ha a napi átlagos h mérséklet a 20 ˚C fokot meghaladja, a rakodó végein min. 200-200
liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell
jelölni.
A rakodón a faanyagon kívül t zveszélyes anyagot tárolni, gépjárm vet üzemanyaggal
feltölteni, olajat cserélni tilos.
A rakodó területét éghet hulladéktól, száraz növényzett l mentesen kell tartani.
A MÁV rakodón 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

6.

A MAGTÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

-

A tároló területén a dohányzás tilos.
A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes
vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor
alapul vett anyagmennyiséget.
A tárolóban a gabona, m trágya, stb. tárolása elkülönítetten, külön egységben, a tárolásra
vonatkozó t zvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
A tárolás területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A magtár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
Az épület nyugati bejáratánál 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

-

7.
A HAJAG
SZABÁLYOK
-

TURISTAHÁZ

HASZNÁLATÁRA

VONATKOZÓ

EGYEDI

A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos.
A fokozott t zveszély id szakában dohányozni tilos.
A turistaházra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z
esetén követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
Az épületen belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A turistaházban csak olyan, kifogástalan m szaki állapotú f z - és f t berendezés
használható, amely a rendeltetésszer m ködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
Az aggregátor m ködtetéséhez szükséges üzemanyag csak az aggregátor épületében
tartható.
A ház elhagyásakor az aggregátort le kell kapcsolni.
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VERGA Zrt.

Az épület bejárata mellett kívülr l a napelem jelenlétére figyelmeztet biztonsági jelet kell
elhelyezni.
A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidej leg el kell végezni.
A turistaházban 1 db 6 kg-os 34A 144B C, az aggregátor épületében 1 db 6 kg-os 21A
113B oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A ház elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani,
a t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
A t zrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

AZ ERD K T Z ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.

9.

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsolók:
Irodaház
MÁV rakodó
Hajag turistaház

a parkoló melletti kapcsoló szekrényen
nem szükséges
nem szükséges, vezetékes áram nincs kiépítve

Gáz f elzáró:
Irodaház
MÁV rakodó
Hajag turistaház

az épület déli falán
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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A HERENDI MÁV RAKODÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) az irodaépület bejárati közleked jében kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek és a t zivíz tároló helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a
mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
9.1. T zjelzés
-

-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en a készletkezel nek, az egységvezet nek, akadályoztatásuk esetén az észlel
személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei
műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Lábas Péter, 30/474-1895) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

9.2. A t zjelzést követ magatartás
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; a t zriadó terv átadása, stb.
Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
-
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9.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

A rakodó nincs bekerítve, ezért a veszélyeztetett terület a szomszédos telephely, vagy az
erdészeti épület irányába könnyen és gyorsan elhagyható.
A gyülekezési hely az erdészeti épület parkolója, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig a területre visszamenni tilos.

9.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
MÁV rakodó

Mennyiség
2

Oltásteljesítmény
55A 233B

Típus
P12 kg

Oltóvíz
 az irodaépület melletti felszíni tározóban
 fagymentes id szakban 200 literes hordókban, a rakodó végein
T zvédelmi szerszámbázis
 20 db lapát
 20 db szikracsapó
9.5. Központi elzárók helye
Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.
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A HAJAG TURISTAHÁZ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a bejárat mellett kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a
mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
10.1. T zjelzés
-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az észlel személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak,
a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó
számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye:

-

Hajag, Herend 0195 hrsz.; Herend 3 ÉP részlet
EOV koordináta: 553.370; 204.390
 az érintett terület megközelíthet sége: Herendet elhagyva a Vasút úti vasúti átjárón
keresztül, 5,3 km-t kell megtenni a hajagi aszfaltos úton. A hegy el tti szerpentin
után táblával jelölt helyen, egy kis tisztásnál jobbra lekanyarodva, földúton 1 km
után érhet el a ház.
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Lábas Péter, 30/474-1895) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

10.2. A t zjelzést követ magatartás
-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében).
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
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Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
10.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Az épületb l a f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
A gyülekezési hely a kerítésen kívüli parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkez
utasításig az épületbe visszamenni tilos.

10.4. Rendelkezésre álló t zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Hajag turistaház
1
Hajag turistaház, aggregátor
1

Oltásteljesítmény
34A 183B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg

10.5. Központi elzárók helye
Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.
10.5. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
Max. 20 liter gázolaj kannában, az aggregátor pincéjében.
Kb. 50 liter gázolaj az aggregátor tartályában, a pincében.
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4. számú melléklet
15. KIRÁLYSZÁLLÁSI ERDÉSZET T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:

Irodaépület
Olaszfalu, Alsópere 803/5 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

MÁV rakodó
Dudar, Vasút u.; Dudar külterület 095 hrsz.; belterület 1215/1 hrsz.

2.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezet beosztású munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.
2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó
Feladata:
T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az
egységvezet értesítése.
Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétl d
elmaradása esetén az
egységvezet tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
Az épületben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.
2.3.2. MÁV rakodó kezel
-

Köteles ismerni, betartani és betartatni a T zvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten
a MÁV rakodóra vonatkozó t zvédelmi el írásokra.
T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha t zveszély nem fenyeget.
Hetente köteles meggy z dni a t zvédelmi eszközök meglétér l.
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2.3.3. Üzemeltet i ellen rzést végz személy
-

Köteles a t zoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves, a t zjelz
berendezés napi, havi és negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

3.
IRODAÉPÜLET, GÉPJÁRM
EGYEDI SZABÁLYOK

PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ

3.1. Dohányzás
-

-

A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
Dohányozni az irodaépület bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a
Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjárm
közlekedést.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák
-

A munkaid végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az
informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével t zveszélyes anyag
az irodákban nem tárolható.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irattár
-

A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Közleked k, lépcs ház
-

A lépcs ház és a közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért
azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.
A f bejárat utáni el térben, valamint az emeleti közleked ben 1-1 db 6 kg-os 27 A 113 B
C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.5. Kazán helyiség
-

A helyiségben robbanásveszélyes vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag nem
tárolható.
A szell z rendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
A kazán csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épület elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
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A kazánt és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.

3.6. Gépjárm parkoló
-

-

-

A gépjárm vel úgy kell leparkolni, hogy két járm közötti, ill. a járm és egyéb tereptárgy
közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélesség kinyitását lehet vé
tegye.
Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjárm meghibásodása (meggyulladása) esetén
a többi járm a parkolót el tudja hagyni.
Az üzemképtelen gépjárm vet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjárm mozgatását
ne akadályozza.
A parkolóban üzemanyagot, éghet
folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.
A járm elektromos berendezését beállás után, amennyiben van rendszeresítve
áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
A parkolóban olyan gépjárm vet, amely "A" - "C" t zveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
A t zvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjárm vezet je a felel s.
A gépjárm b l elcsepegett éghet folyadékot fel kell takarítani.

4.
GAZDASÁGI ÉPÜLETEK,
EGYEDI SZABÁLYOK

RAKTÁRAK

HASZNÁLATÁRA

VONATKOZÓ

A létesítmények területén dohányozni tilos.
4.1. Magtároló
-

-

A magtároló területén és 25 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
A tárolóban robbanásveszélyes vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható.
Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor
alapul vett anyagmennyiséget.
A tárolóban a gabona és egyéb anyagok (pl. m trágya) tárolása elkülönítetten, külön
egységben, a tárolásra vonatkozó t zvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
A tároló területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktározás, tárolás esetén
 a tet szerkezet, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell
biztosítani,
 a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó
síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ett l eltér tárolás engedélyezése történt
vagy számítással igazolható az eltér tárolás,
 a tárolt anyag és a füstkötény függ leges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
A magtár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A tárolóban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.
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4.2. Anyag- és fatároló
-

A tároló területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
A tárolóban t z- és robbanásveszélyes anyag nem tárolható. Az építményben tárolt anyag,
termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
A tároló területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
A raktáron kívül 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

4.3. H t kamra
-

-

A kamrában robbanásveszélyes vagy t zveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható.
Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul
vett mennyiséget.
A kamra területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A h t kamra elhagyása el tt a világítást le kell kapcsolni.
A h t kamrában idegen személy nem tartózkodhat.

4.4. Szerszámraktár
-

-

-

A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
A raktár területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
A raktáron kívül 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

4.5. Vadbontó
-

-

Az építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges t zveszélyes
osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
A bontó területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
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-

A bontó elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A bontóban idegen személyek nem tartózkodhatnak.
A bontóban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

5.

A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

-

A MÁV rakodó teljes területén tilos a dohányzás.
A faanyag tárolására az alábbi el írások vonatkoznak:
Hengeres fa máglyaméretek: 6 m szélesség 20 m hosszúság 4 m magasság
Faapríték prizma:
6 m szélesség 10 m hosszúság 4 m magasság
A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból
álló tárolási egységek között min. 3 méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 10
méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Ha a napi átlagos h mérséklet a 20 ˚C fokot meghaladja, a rakodó végein min. 200-200
liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell
jelölni.
A rakodón a faanyagon kívül t zveszélyes anyagot tárolni, gépjárm vet üzemanyaggal
feltölteni, olajat cserélni tilos.
A rakodó területét éghet hulladéktól, száraz növényzett l mentesen kell tartani.
Az iroda elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
Az irodai cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A ház elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
A MÁV rakodón az irodaépületben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral
oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

-

-

-

6.

AZ ERD K T Z ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.
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T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

7.1. T zjelz berendezés
-

-

Az irodaépület helyiségeiben kiépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes
állapotban kell tartani.
A t zjelz rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltet i ellen rzését rendszeresen el kell
végezni.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a t zjelz
berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység t zvédelmi dokumentációjának
a részét képezi.

7.2. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Irodaépület földszint
1
Irodaépület emelet
1
Vadbontó
1
Magtároló
1
Szerszámraktár
1
Anyag- és fatároló
1
MÁV rakodó irodaépület 2

Oltásteljesítmény
34A 183B C
34A 183B C
27A 113B C
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C
55A 233B C

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P12 kg

Oltóvíz
 100 m3 a rendezvényközpont melletti felszíni tározóban
8.

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE
Elektromos f kapcsolók:
Irodaépület:
kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n
Egyéb létesítmények: kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n
MÁV rakodó
kismegszakító, az irodaépület déli falán lév
kapcsolószekrényben
Gáz f elzáró:
Irodaépület:
Egyéb létesítmények:
MÁV rakodó

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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A DUDARI MÁV RAKODÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) az irodaépület bejárata mellett kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek és az utcai t zcsap helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a
mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
9.1. T zjelzés
-

-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en a készletkezel nek, az egységvezet nek, akadályoztatásuk esetén az észlel
személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei
műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (telephely címe): Dudar, Vasút u.
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Tóth Attila, 30/348-7575) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

9.2. A t zjelzést követ magatartás
Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak szabaddá tétele.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; a t zriadó terv átadása, stb.
Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
-

9.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Szabadtéri t z esetén a veszélyeztetett terület könnyen és gyorsan elhagyható.
Az irodaépületb l a f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
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A gyülekezési hely az irodaépület melletti rész, riasztás esetén itt kell várakozni.
Amennyiben az irodaépület ég, gyülekezni a közúton kell.
Ellenkez utasításig a területre visszamenni tilos.

9.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
MÁV rakodó irodaépület

Mennyiség
2

Oltásteljesítmény
55A 233B C

Típus
P12 kg

T zcsap
 az Újvasút utcában az irodaépülettel szemben
Oltóvíz
Fagymentes id szakban 200 literes hordókban, a rakodó végein.
9.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:
Gáz f elzáró:

kismegszakító, az irodaépület déli falán lév
kapcsolószekrényben
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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5. számú melléklet
16. ALSÓPERE PARK SZÁLLÓ T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:

Park Szálló
Olaszfalu, Alsópere 805 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Rendezvényközpont
Olaszfalu, Alsópere 803/3 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Panzió
Olaszfalu, Alsópere 803/5 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Kápolna
Olaszfalu, Alsópere 805 hrsz.

2.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezet t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint
-

intézkedik az alkalomszer
ügyében.

t zveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) engedélyezése

2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Karbantartó
-

-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A kazánok kezelése, m ködtetése során köteles
 az üzemeltetést a használati útmutató el írásainak megfelel végezni;
 a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba
megszüntetésér l;
 rendszeresen meggy z dni a kazán és a kiszolgáló rendszerek m szaki állapotáról,
f tési szezonban a szabályos m ködésr l, napi gyakorisággal.
Heti rendszerességgel köteles ellen rizni a világítás szabályos m ködését és a látható
elektromos szerelvények állapotát, hiba esetén köteles azt elhárítani, ill. értesíteni az
egységvezet t.
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Köteles a kemence és a szabadtéri t zrakó helyek mell l az éghet anyagokat rendszeresen
eltávolítani.
Köteles a t zivíz tárolók féléves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellen rzi
 a jelz tábla meglétét,
 a t zoltó gépjárm vel történ megközelíthet séget,
 a szerelvények hozzáférhet ségét, rendeltetésszer használhatóságát,
 a korrózió elleni védelem épségét,
 az oltóvíz mennyiségét,
 a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,
 a véd kerítés állapotát
és szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltésér l, tisztításáról, a kerítés javításáról.
Hetente köteles ellen rizni a t zoltó eszközök, berendezések hiánytalan meglétét.
Köteles a t zoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves, a t zjelz
berendezés napi, havi és negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

2.3.2. Takarítással megbízott személyzet
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A vendégek távozása után a világítás és a klímaberendezések kikapcsolása.
Az épületekben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.

3.
PARK SZÁLLÓ, RENDEZVÉNYKÖZPONT, PANZIÓ, KÁPOLNA ÉS EGYÉB
LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK
3.1. Dohányzás
-

-

A létesítmények területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
Dohányozni a létesítmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a
Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjárm
közlekedést.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Vendégszobák
-

A szobákra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z esetén
követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
A szobákban elektromos f z - vagy melegít berendezések használata tilos.
A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még
ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
A bútorzat és a személyes tárgyak kivételével t zveszélyes anyag a szobákban nem
tárolható.
A helyiség elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
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3.3. Közös használatú helyiségek (étterem, társalgó, rendezvényterem)
-

A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
A berendezési tárgyak kivételével t zveszélyes anyag a helyiségekben nem tárolható.
A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még
ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
A helyiségekre vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z
esetén követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
Az étteremben a bejárat mellett 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A park szállóban, panzióban szintenként min. 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C
oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A rendezvényközpont el terében 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.4. Folyosók, lépcs házak, közleked k
-

A folyosók, lépcs házak és közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak,
ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.5. Konyhák
-

A konyhákban csak kifogástalan m szaki állapotban lév , szabályosan szerelt és
csatlakoztatott elektromos és gázüzem berendezéseket szabad használni.
A gázvezeték rendszert és a gázfogyasztó készülékeket 5 évente biztonságtechnikai
felülvizsgálattal kell ellen riztetni.
A konyhai t zhelyeket a t zveszélyes szennyez dést l rendszeresen meg kell tisztítani.
A konyhai t zhelyeket használat után üzemen kívül kell helyezni.
A konyhai szell z nyílásokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
A konyhákban a bejárat mellett 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A rendezvényközpont konyhájában a bejárat mellett 1 db 6 kg-os 34A 144B C
oltásteljesítmény porral oltó, a szálló konyhájában az ég étolaj, zsír oltására 1 db 5 F
típusú t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Raktár és t zifa tároló
-

-

A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
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A raktár területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
Az építmény területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
A raktáron kívül az ajtó mellett 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Filagória, kemence
-

-

Az építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
t zveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
A használat során keletkezett éghet hulladékot el kell távolítani.
A filagória elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A kemencében ég tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
Használat után az izzó parazsat, hamut el kell oltani.
A filagóriánál 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.8. Pince
-

-

A pincében csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges t zveszélyes
osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
Robbanásveszélyes anyagot és I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadékot a pincében
tárolni tilos.
A pince elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A használat során keletkezett éghet hulladékot el kell távolítani.
A pincénél 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.9. Kápolna
-

A kápolna elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A használat során keletkezett éghet hulladékot el kell távolítani.
A kápolnánál 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.10. Gépjárm parkoló
-

-

A gépjárm vel úgy kell leparkolni, hogy két járm közötti, ill. a járm és egyéb tereptárgy
közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélesség kinyitását lehet vé
tegye.
Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjárm meghibásodása (meggyulladása) esetén
a többi járm a parkolót el tudja hagyni.
Az üzemképtelen gépjárm vet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjárm mozgatását
ne akadályozza.
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A parkolóban üzemanyagot, éghet
folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, t zveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó
berendezésen javítást végezni tilos.
A járm elektromos berendezését beállás után, amennyiben van rendszeresítve
áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
A parkolóban olyan gépjárm vet, amely "A" - "C" t zveszélyességi osztályba tartozó
anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
A t zvédelmi rendelkezések megtartásáért a gépjárm vezet je a felel s.
A gépjárm b l elcsepegett éghet folyadékot fel kell takarítani.

3.11. Szabadtéri t zrakó hely
-

Szeles id ben gyújtani tilos.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani, a
t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
A t zrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.12. Kazánházak
-

A helyiségekben t z- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
A szell z rendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
A kazánok csak fával f thet k, a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet
folyadék használata tilos.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épületek elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kazánokat és a kéményeket csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.
A kazánházban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítmény t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.13. Biztonsági világítás
-

4.

A biztonsági világítással ellátott menekülési útirány jelz rendszer m ködését
folyamatosan biztosítani kell.
A rendszer üzemeltet i ellen rzését havonta, ill. évente kell elvégezni, az id szakos
felülvizsgálatát évente el kell végeztetni.
Az ellen rzési napló és a felülvizsgálati jegyz könyv az egység t zvédelmi
dokumentációjának részét képezi.
T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. T zjelz berendezés
-

A beépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
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A t zjelz rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltet i ellen rzését – távfelügyelet
esetén a szerz dött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a t zjelz
berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység t zvédelmi dokumentációjának
a részét képezi.

4.2. T zivíz tároló
-

-

A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
A t zivíz tárolók üzemeltet i ellen rzését félévente el kell végezni, id szakos
felülvizsgálatát évente, teljes kör felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A
felülvizsgálatot csak érvényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez személy végezheti el.
A készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a karbantartás, javítás id pontjáról a 13. sz.
melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység t zvédelmi
dokumentációjának a részét képezi.
A tárolókhoz vezet utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A felszíni tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell
távolítani.
A fagyveszély elmúltával, ill. t zriadó esetén a földalatti tározó felszálló vezetékét vízzel
fel kell tölteni. A feltöltést megel z en a lábszelepeket el kell zárni. A hideg id járás
közeledtével a felszálló cs vezetéket a lábszelep kinyitásával vízteleníteni kell.

4.3. T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Park szálló recepció
1
Park szálló konyha
1
Park szálló I. emelet
1
Park szálló II. emelet
1
Park szálló pince
1
Park szálló kazánház
1
Park szálló t zifa tároló
1
Park szálló aggregátor
1
Filagória
1
Kápolna
1
Szabadtéri t zrakó hely
1
Panzió földszint
1
Panzió emelet
1
Panzió kazánház
1
Rendezvényközpont el tér
1
Rendezvényközpont konyha 1
Tartalék
1
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Oltásteljesítmény
34A 144B
5F
34A 144B
34A 144B
27A 113B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
27A 113B
27A 113B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
34A 183B

Típus
P 6 kg
P 2,3 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
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KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsoló:
Park szálló:
Rendezvényközpont:
Panzió:
Kápolna:
Szabadtéri színpad:
Gáz f elzáró:

a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n
kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n
a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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A PARK SZÁLLÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a szálló recepcióján
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek, az elektromos f kapcsolók és a földalatti t zivíz tartály helyét, a
menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
6.1. A t zjelzés módja
-

-

-

-

A tűzjelző berendezés füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a
távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és t z
esetén a t zoltóságot.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az egységvezet nek, akadályoztatása esetén az észlel személynek a tüzet
haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon
(88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon, a t zjelz berendezés m ködése esetén is!
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Szabados Zsolt, 30/392-8351) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A t zjelzést követ magatartás
-

-

Az épület bejárati ajtaját ki kell támasztani. Felel s: karbantartó.
A f bejárat használhatatlansága esetén a konyhából nyíló hátsó ajtót ki kell nyitni és
támasztani. Felel s: karbantartó.
Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása. Felel s: karbantartó.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről. Felel s: a teljes
személyzet.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében). Felel s: valamennyi bent tartózkodó személy.
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával. Felel s: a teljes személyzet.
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A robbanásveszélyes anyagok kihozása a veszélyeztetett területről, a személyi biztonság
veszélyeztetése nélkül. Felel s: karbantartó, szakács.
Ha a tűzivíz tároló felszálló vezetéke víztelenített állapotban van (a téli id szakban), a
feltöltést haladéktalanul meg kell kezdeni. Felel s: karbantartó.
A veszélyeztetett terület lezárása. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; a t zfészek valószín sített helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja;
a t zriadó terv átadása, stb. Felel s: az egységvezet , ill. a teljes személyzet.
A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a
tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

-

6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

A fels emeletekr l a szinteket összeköt lépcs n lefelé kell haladni és az épületb l a
f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
A f bejárat használhatatlansága esetén a bárpult melletti ajtón át, a konyhán keresztül lehet
a szabadba jutni.
A gyülekezési hely a szálló el tti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkez
utasításig az épületbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Park szálló recepció
1
Park szálló konyha
1
Park szálló I. emelet
1
Park szálló II. emelet
1
Park szálló pince
1
Park szálló kazánház
1
Park szálló t zifa tároló
1
Park szálló aggregátor
1
Filagória
1
Kápolna
1
Szabadtéri t zrakó hely
1
Tartalék
1

Oltásteljesítmény
34A 144B
5F
34A 144B
34A 144B
27A 113B
34A 144B
34A 144B
34A 144B
27A 113B
27A 113B
34A 144B
34A 183B

Típus
P 6 kg
P 2,3 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

Oltóvíz
 200 m3 a szálló melletti földalatti tározóban
6.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:
Gáz f elzáró:

a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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6.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a földszinti konyhában.
Max. 60 liter benzin 20 literes kannákban, a t zifa tárolóban.

7.

A RENDEZVÉNYKÖZPONT T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a rendezvényközpont el terében
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek, az elektromos f kapcsolók és a t zivíz tároló helyét, a 100 f
befogadóképesség rendezvényterem helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a
mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
7.1. A t zjelzés módja
-

-

-

-

A tűzjelző berendezés füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a
távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és t z
esetén a t zoltóságot.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az egységvezet nek, akadályoztatása esetén az észlel személynek a tüzet
haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon
(88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon, a t zjelz berendezés m ködése esetén is!
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Szabados Zsolt, 30/392-8351) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

7.2. A t zjelzést követ magatartás
-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása. Felel s: karbantartó.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről. Felel s: a teljes személyzet.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében). Felel s: valamennyi bent tartózkodó személy.
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
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A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával. Felel s: a teljes személyzet.
A veszélyeztetett terület lezárása. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
Felel s: az egységvezet , ill. a teljes személyzet.
A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a
tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

-

7.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

A termekb l a menekülési utat jelz nyilak irányába kell haladni és az épületb l a
f bejáraton keresztül lehet a szabadba jutni.
A f bejárat használhatatlansága esetén a nagyterem végén lév ajtón át, a konyhán
keresztül lehet a szabadba jutni.
A gyülekezési hely a kapun kívül a kerítés mellett van, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületbe visszamenni tilos.

7.4. 50 f nél nagyobb befogadóképesség helyiségek
-

A f bejárattól balra lév nagyobbik rendezvényterem maximális befogadóképessége 100
f . A befogadóképesség szerinti helyiséghasználat felel se az egységvezet .

7.5. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Rendezvényközpont el tér
1
Rendezvényközpont konyha
1

Oltásteljesítmény
34A 144B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg

Oltóvíz
 100 m3 az épület melletti felszíni tározóban
7.6. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:

kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

7.7. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
3 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a rendezvényközpont konyhájában.
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A PANZIÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a panzió el terében
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek, az elektromos f kapcsolók és a t zivíz tároló helyét, a menekülési
útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
8.1. A t zjelzés módja
-

-

-

-

A tűzjelző berendezés füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a
távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és t z
esetén a t zoltóságot.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az egységvezet nek, akadályoztatása esetén az észlel személynek a tüzet
haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon
(88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon, a t zjelz berendezés m ködése esetén is!
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek
(Szabados Zsolt, 30/392-8351) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

8.2. A t zjelzést követ magatartás
-

-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása. Felel s: karbantartó.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről. Felel s: a teljes
személyzet.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében). Felel s: valamennyi bent tartózkodó személy.
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával. Felel s: a teljes személyzet.
A veszélyeztetett terület lezárása. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele. Felel s: egységvezet , ill. karbantartó.
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A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
Felel s: az egységvezet , ill. a teljes személyzet.
A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a
tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

-

8.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

A fels emeletr l a szinteket összeköt lépcs n lefelé kell haladni és az épületb l a
f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
A gyülekezési hely a kapun kívül a kerítés mellett van, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületbe visszamenni tilos.

8.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Panzió földszint
Panzió emelet
Panzió kazánház

Mennyiség
1
1
1

Oltásteljesítmény
34A 144B
34A 144B
34A 144B

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

Oltóvíz
 100 m3 az épület feletti, a magtároló mögötti felszíni tározóban
8.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:

kismegszakító az el kertben lév fogyasztásmér n

Gáz f elzáró:

nem szükséges

8.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
A panzióban t z- és robbanásveszélyes anyag nem található.
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6. számú melléklet
17. HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI
1.

LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Megnevezés:

Cím:
2.

Oktatóépület (1. sz. iskolaépület)
Ifjúsági szállás (2. sz. iskolaépület)
Gondnoki épület
Étkez és turistaszálló
Dioráma
Szabadtéri foglalkoztató, kemence
Szivattyúház
Ajka Külterület 01064/5 és 01064/6 hrsz.; Ajka-Padragkút 2 ÉP részlet

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezet t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint
a vendégek számára egyszer sített t zvédelmi oktatás keretében ismertetnie kell
 a t z esetén követend magatartást (t zjelzés, menekülési útvonalak, gyülekezési
hely),
 a t zgyújtás szabályait (a létesítmény területén, ill. az erd ben; t zgyújtási tilalom)
 a használt létesítményekre vonatkozó t zvédelmi rendelkezéseket.
intézkedik az alkalomszer t zveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) engedélyezése
ügyében.
2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat. 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Gondnok
-

-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A kazánok kezelése, m ködtetése során köteles
 az üzemeltetést a használati útmutató el írásainak megfelel végezni;
 a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba
megszüntetésér l;
 rendszeresen meggy z dni a kazán és a kiszolgáló rendszerek m szaki állapotáról,
f tési szezonban a szabályos m ködésr l, napi gyakorisággal.
Köteles a t zjelz rendszerek el írt napi, havi, negyedéves üzemeltet i ellen rzést
elvégezni, s az üzemeltetési naplóba rögzíteni.
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Heti rendszerességgel köteles ellen rizni a világítás szabályos m ködését és a látható
elektromos szerelvények állapotát, hiba esetén köteles azt elhárítani, ill. értesíteni az
egységvezet t.
Köteles a kemence és a szabadtéri t zrakó hely mell l az éghet anyagokat rendszeresen
eltávolítani.
Köteles a t zivíz tároló féléves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellen rzi
 a jelz tábla meglétét,
 a t zoltó gépjárm vel történ megközelíthet séget,
 a szerelvények hozzáférhet ségét, rendeltetésszer használhatóságát,
 a korrózió elleni védelem épségét,
 az oltóvíz mennyiségét,
 a vízszigetelés állapotát,
 a véd kerítés állapotát
és szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltésér l, tisztításáról, a kerítés javításáról.
Hetente köteles ellen rizni a t zoltó készülékek hiánytalan meglétét.
Köteles a t zoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves üzemeltet i
ellen rzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

2.3.2. Takarítással megbízott személyzet
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A vendégek távozása után a világítás kikapcsolása.
Az épületekben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.

3.
OKTATÓÉPÜLET,
TURISTASZÁLLÓ
ÉS
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

EGYÉB

ÉPÜLETEK

3.1. Dohányzás
-

A létesítmény teljes területén tilos a dohányzás!

3.2. Tantermek
A termekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghet anyag tárolható.
A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegend
szélesség út szabadon maradjon.
Az ajtó mellett a folyosón jól látható módon 1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Az oktatóépültben lév cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül
hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
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A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épület elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, oktatási anyag, stb.)
között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés se
jelenthessen gyújtási veszélyt.

3.3. Tet téri hálótermek
-

A szobákra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z esetén
követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
A szobákban elektromos f z - vagy melegít berendezések használata tilos.
A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még
ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
A bútorzat és a személyes tárgyak kivételével t zveszélyes anyag a szobákban nem
tárolható.
A helyiség elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A folyosón jól látható módon 1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral oltó
t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.4. Folyosók, lépcs házak, közleked k
-

A folyosók, lépcs házak és közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak,
ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.5. Konyha, étkez
-

A konyhában csak kifogástalan m szaki állapotban lév , szabályosan szerelt és
csatlakoztatott elektromos és gázüzem berendezéseket szabad használni.
A gázfogyasztó készüléket 5 évente biztonságtechnikai felülvizsgálattal kell ellen riztetni.
A konyhai t zhelyet a t zveszélyes szennyez dést l rendszeresen meg kell tisztítani.
A konyhai t zhelyet használat után üzemen kívül kell helyezni.
A konyhai szell z nyílásokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
Az étkez bejáratánál és a konyhában 1-1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral
oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Szabadtéri foglalkoztató, kemence
-

-

A létesítmény területén tüzet gyújtani csak a kijelölt t zrakó helyen és a kemencében
szabad. Nem min sül t zgyújtásnak a gáz ég fej és a zárt t zter süt -, f z -, melegít
eszköz alkalmazása, ha az megfelel szikrafogóval van ellátva.
A kemencében t zgyújtási tilalom esetén is szabad tüzet gyújtani.
Szeles id ben tüzet gyújtani tilos.
A kemencében ég tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
Használat után az izzó parazsat, hamut el kell oltani.
Az építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
t zveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
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A használat során keletkezett éghet hulladékot el kell távolítani.
A foglalkoztató elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A foglalkoztatónál 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Turistaszálló
-

A szobákra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z esetén
követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
A szobákban elektromos f z - vagy melegít berendezések használata tilos.
A földszinti el térben elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet
mellett használható, veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A szobákhoz vezet közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még
ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
A bútorzat és a személyes tárgyak kivételével t zveszélyes anyag a szobákban nem
tárolható.
A helyiség elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
Szintenként 1-1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.8. Dioráma
-

Az építményben a berendezési tárgyak kivételével t zveszélyes anyag nem tárolható.
A dioráma elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A diorámánál 1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.9. Kazánházak
-

A kazánokat csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a kiadott használati útmutató
el írásainak megfelel en.
A helyiségben t z- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
A szell z rendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
A kazánok csak fával f thet k, a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet
folyadék használata tilos.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épület elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kazánt és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.
A kazánházakban 1-1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
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3.10. Garázs, t zifa tároló
-

-

-

-

A gondnoki épülethez tartozó garázsban legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más
robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghet folyadék
tárolható.
A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
A tárolók és a garázs területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
A tárolók és a garázs területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A tárolókban és a garázsban idegen személyek nem tartózkodhatnak.
A helyiségek elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A tárolóknál 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.11. Szabadtéri t zrakó hely
-

Szeles id ben gyújtani tilos.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani, a
t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
A t zrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.12. Biztonsági világítás
-

4.

A biztonsági világítással ellátott menekülési útirány jelz rendszer m ködését
folyamatosan biztosítani kell.
A rendszer üzemeltet i ellen rzését havonta, ill. évente kell elvégezni, az id szakos
felülvizsgálatát évente el kell végeztetni.
Az ellen rzési napló és a felülvizsgálati jegyz könyv az egység t zvédelmi
dokumentációjának részét képezi.
T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. T zjelz berendezés
-

Az ifjúsági szállás, a turistaszálló, a gondnoki épület, az étkez és a dioráma helyiségeiben
kiépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
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A t zjelz rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltet i ellen rzését – távfelügyelet
esetén a szerz dött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a t zjelz
berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység t zvédelmi dokumentációjának
a részét képezi.

4.2. T zivíz tároló
-

-

A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
A t zivíz tároló üzemeltet i ellen rzését félévente el kell végezni, id szakos
felülvizsgálatát évente, teljes kör felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A
felülvizsgálatot csak érvényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez személy végezheti el.
A készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a karbantartás, javítás id pontjáról a 13. sz.
melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység t zvédelmi
dokumentációjának a részét képezi.
A tárolóhoz vezet utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell
távolítani.

4.3. T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Oktatóépület el tér
1
Oktatóépület tanterem
1
Szivattyúház
1
Ifjúsági szállás kazánház
1
Ifjúsági szállás földszint
1
Ifjúsági szállás emelet
1
Étkez el tér
1
Konyha
1
Turistaszálló kazánház
1
Turistaszálló emelet
1
Dioráma
1
Dioráma kazánház
1
Gondnoki épület földszint 1
Garázs
1
T zifa tároló
1
Tartalék
1
5.

Oltásteljesítmény
27A 183B
34A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
27A 183B
34A 183B
34A 183B

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsolók:

a f kapu feletti parkolóban lév elosztószekrényben

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) az oktatóépület, a turistaszálló és az ifjúsági szállás faliújságján kifüggesztve
b) az egységvezet nél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek, az elektromos f kapcsolók és a t zivíz tároló helyét, a menekülési
útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
6.1. A t zjelzés módja
-

-

-

-

A tűzjelző berendezés füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a
távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és t z
esetén a t zoltóságot.
A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en a gondnoknak, az iskolavezet nek, akadályoztatásuk esetén az észlel
személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei
műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon, a
t zjelz berendezés m ködése esetén is!
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a telephely címe),
 az érintett terület megközelíthet sége, amennyiben szükséges,
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet az iskolavezetőnek
(Huiber György, 30/300-7009) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A t zjelzést követ magatartás
-

-

-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása. Felel s: gondnok.
Az érintett épület bejárati ajtaját ki kell támasztani. Felel s: gondnok.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület helyiségeinek kiürítéséről. Felel s: a
teljes személyzet.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében). Felel s: valamennyi bent tartózkodó feln tt
személy.
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával. Felel s: a teljes személyzet.
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A robbanásveszélyes anyagok kihozása a veszélyeztetett területről, a személyi biztonság
veszélyeztetése nélkül. Felel s: gondnok.
A veszélyeztetett terület lezárása. Felel s: iskolavezet , ill. gondnok.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele. Felel s: iskolavezet , ill. gondnok.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
Felel s: az iskolavezet , ill. a teljes személyzet.
A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a
tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

-

6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Az ifjúsági szállás és a turistaszálló emeleteir l a szinteket összeköt lépcs n lefelé kell
haladni és az épületb l a f bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
Az oktatóépület, a gondnoki épület, az étkez és a dioráma esetén a f bejáraton keresztül
lehet a szabadba kijutni, követve a menekülési útvonalat jelz nyilakat.
A gyülekezési hely a focipálya étkez t l távolabbi fele, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületekbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség
Oktatóépület el tér
1
Oktatóépület tanterem
1
Szivattyúház
1
Ifjúsági szállás kazánház
1
Ifjúsági szállás földszint
1
Ifjúsági szállás emelet
1
Étkez el tér
1
Konyha
1
Turistaszálló kazánház
1
Turistaszálló emelet
1
Dioráma
1
Dioráma kazánház
1
Gondnoki épület földszint 1
Garázs
1
T zifa tároló
1
Tartalék
1

Oltásteljesítmény
27A 183B
34A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
27A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
34A 183B
27A 183B
34A 183B
34A 183B

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

Oltóvíz
 a létesítmény bejárata melletti felszíni tározóban (50 m3)
6.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsolók:

a f kapu feletti parkolóban lév elosztószekrényben

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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6.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
1-1 db 11,5 kg-os PB gázpalack az ifjúsági szállóban, a melegít konyhában és a gondnoki
épületben.
Max. 40 liter benzin kannában, a t zifa tárolóban.

A Szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019. május 1.

91

Tűzvédelmi szabályzat

VERGA Zrt.

7. számú melléklet
18. BÁNYA- ÉS GÉPÜZEM T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI

1.

LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:
Cím:

Murvabánya
Veszprém 0112/7 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Gépüzem
Veszprém 0105/2 hrsz.

Megnevezés:
Cím:

Irodaépület
Veszprém 0105/2 hrsz.

2.

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezet , ill. az egységvezet -helyettes t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint
-

a létesítmények, gépek, berendezések szúrópróbaszer , rendszeres, szemrevételezéssel
történ t zvédelmi szempontú ellen rzése.

2.2. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális t zvédelmi feladatok
2.3.1. Kazán üzemeltetését végz személy
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
A kazán kezelése, m ködtetése során köteles
 az üzemeltetést a használati útmutató el írásainak megfelel végezni;
 a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba
megszüntetésér l;
 rendszeresen meggy z dni a kazán és a kiszolgáló rendszerek m szaki állapotáról,
f tési szezonban a szabályos m ködésr l, napi gyakorisággal.

2.3.2. Takarítással megbízott vállalkozó
-

T zveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak
megszüntetésér l.
Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az
egységvezet értesítése.
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Az épületben elhelyezett hulladékgy jt k napi rendszeresség kiürítése.
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esetén

az

2.3.3. Üzemeltet i ellen rzést végz személy
-

Köteles a t zoltó készülékek negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.
Köteles a t zivíz tároló féléves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellen rzi
 a jelz tábla meglétét,
 a t zoltó gépjárm vel történ megközelíthet séget,
 az oltóvíz mennyiségét,
 a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,
és szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltésér l, tisztításáról.

3.
IRODAÉPÜLET,
GÉPJAVÍTÓ
M HELY,
MURVABÁNYA,
HELYISÉGEK, SZABAD TEREK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

EGYÉB
EGYEDI

3.1. Dohányzás
-

-

A létesítmények területén dohányozni tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
Dohányozni az irodaépület, a javítóm hely és a szociális konténer bejáratától számított 5
méteres távolságon kívül szabad, a Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával megjelölt
helyen, nem akadályozva a gépjárm közlekedést.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák
-

A munkaid végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az
informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével t zveszélyes anyag
az irodákban nem tárolható.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Folyosók, lépcs házak, közleked k
-

A folyosók, lépcs házak és közleked k menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak,
ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.
Az irodaépület bejárati el terében és emeleti közleked jében 1-1 db 6 kg-os 34 A 144 B C
oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
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3.4. Konyha
-

Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A gázt zhelyt csak rendeltetésének megfelel en szabad használni, a készüléket használat
közben felügyelet nélkül hagyni tilos.
A munkaid végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.5. Raktárak
-

-

A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges t zveszélyes
osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
A raktár területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A raktár elhagyása el tt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
Az irodaépület raktárjának el terében és a gépjavító m hely raktárjában 1-1 db 6 kg-os 34
A 144 B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Kazánház
-

A kazánt csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a használati útmutató el írásainak
megfelel en.
A helyiségben t z- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
A szell z rendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
A kazán csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Az épület elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kazánt és a kéményt csak megfelel m szaki állapotban szabad üzemeltetni, az
id szakos felülvizsgálatokat id ben el kell végeztetni.
A kazánház és a t zifa rakatok között 6 m t ztávolságot kell tartani.
A kazánházakban 1-1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Javító- és karbantartó m helyek
-

A m helyben csak a napi munkavégzéshez szükséges t zveszélyes anyag, ill.
gázmennyiség tárolható.
A közlekedési utakat és a kijárati ajtót eltorlaszolni, lesz kíteni még átmenetileg sem
szabad.
Az olajjal szennyezett rongyokat, csak zárt – nem éghet anyagú – tárolóedényben szabad
tárolni és a munka végeztével a veszélyes hulladék üzemi gy jt helyre kell vinni.
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T zveszélyes folyadékban alkatrészt mosni csak az erre a célra készült – zárt rendszer
tartállyal ellátott – berendezésben szabad.
A munkavégzés befejezésekor a helyiségeket és a gépeket áramtalanítani kell.
A t zoltó készülékeket, valamint a villamos kapcsolókat eltorlaszolni nem szabad.
A f - és szakaszkapcsolók, továbbá a biztosítók rendeltetését és ki-be kapcsolt állapotát
jelölni kell, a rárakódott port rendszeresen le kell törölni.
Munkavégzés befejezésekor a helyiségeket ki kell takarítani, a hulladékot el kell távolítani.
A m helyen kívül alkalomszer t zveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) csak el zetes
írásbeli engedély alapján végezhet .
A konténergarázsban és a lakatosm helyben 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltóanyag
egység porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
A javító m helyben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltóanyag egység porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
A dissousgáz-oxigén hegeszt tároló kocsin 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.8. Faipari f rész- és hasítógépek munkahelyei
-

-

-

A munkahelyeken csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges t zveszélyes
osztályba tartozó anyag tárolható.
A gépek veszélyességi övezetében éghet alapanyagot és félkész árut csak a folyamatos
tevékenységhez szükséges mennyiségben szabad tárolni úgy, hogy az a közlekedési,
menekülési útvonalakat ne torlaszolja el. A készterméket a faanyag tárolók területén kell
elhelyezni.
A faipari gépeket minden munkakezdés el tt át kell vizsgálni a rendellenes melegedés
kizárása érdekében. Ha a munka közben olyan hibát észlelnek, amely a feldolgozandó
faanyag meggyulladását eredményezheti, a gépet le kell állítani és meg kell javíttatni.
A keletkezett fahulladékot folyamatosan fel kell takarítani és a tárolási egységbe kell
elhelyezni. A fahulladékot a munkaid befejezésekor a gépekb l el kell távolítani.
A por képz dését okozó gépek csak porelszívóval m ködtethet ek. A porzsákok ürítésér l
folyamatosan gondoskodni kell.
A f részport tartalmazó zsákok csak lezárva helyezhet k el.
A t zoltó készülékeket, valamint a villamos kapcsolókat eltorlaszolni nem szabad.
A f - és szakaszkapcsolók, továbbá a biztosítók rendeltetését és ki-be kapcsolt állapotát
jelölni kell, a rárakódott port rendszeresen le kell törölni.
Távozáskor a világítást le kell kapcsolni, a villamos készülékeket le kell választani a
hálózatról.
Munkavégzés befejezésekor a helyiségeket ki kell takarítani, a gépeket és berendezési
tárgyakat portalanítani kell, a f részport és fahulladékot el kell távolítani.
A faipari gépeknél 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltóanyag egység porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

3.9. Üzemanyagkút
-

Járó motorú gépjárm be üzemanyagot tölteni tilos.
Az üzemanyag kút veszélyességi övezetében dohányozni tilos, ezt külön felirattal jelezni
kell.

A Szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019. május 1.

95

Tűzvédelmi szabályzat

-

VERGA Zrt.

Az elfolyt, elcsöpögött t zveszélyes anyagot azonnal száraz homokkal kell felitatni és az
erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.
Nyitott edényben t zveszélyes folyadékot tárolni tilos.
Az üzemanyagkút környékét állandóan gyommentesen és tisztán kell tartani.
Üzemanyagkútból feltöltés idején üzemanyagot kiszolgálni tilos.
Villamosvezetéket az üzemanyag kút telepítésének helyén acél véd cs ben kell elhelyezni.
A villamos berendezések szerelésére a robbanásveszélyes helyiségekre vonatkozó
el írások érvényesek.
A kút mellett 2 db 12 kg-os 55A 233B C oltóanyag egység porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.10. Hordótároló
-

A tároló helyét táblával meg kell jelölni.
A hordókat és az üzemanyagkannákat a bennük tárolt t zveszélyes folyadékok szerint
csoportosítani kell.
Anyagfajtánként csak egy megkezdett hordót szabad a tárolóban tartani.
Az üres edényeket külön kell tárolni.
A kitöltés közben elcsepegett, kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni. A veszélyes anyagot
el kell távolítani.
A tároló mellett készenlétben kell tartani kb. 1 hordó felitató homokot.
A hordókból t zveszélyes folyadékot áttölteni csak szabályos szivattyúval szabad.
T zveszélyes folyadékot csak zárt hordóban, kannában szabad tárolni.

3.11. Gázpalackok tárolása
-

-

-

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárm tárolókban gázpalackot
tárolni tilos.
A gázpalackokat csak megfelel en kialakított tárolóban, rögzített állapotban, felcsavart
szelepvéd vel szabad tárolni.
A tárolót mindig zárva kell tartani.
A tároló h mérséklete nem haladhatja meg a 20 ˚C fokot.
A különböz gázokat tartalmazó palackokat fajtánként, valamint az üreset és a telit
egymástól elkülönítve csak olyan helyen szabad tárolni, ahol éghet és könnyen gyulladó
anyagok jelenléte kizárt.
A töltött palackokat a szabadban védeni kell a nap sugárzó hatásától.
Éghet gázok palackjainak 5,0 m-es veszélyességi övezetében nem lehet éghet anyag,
gyújtóforrás. A palackot éghet anyaggal együtt tárolni nem szabad.
Az oxigénpalackot éghet gázt tartalmazó gázpalackkal együtt tárolni tilos.
Szabad téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot
használni nem szabad. A palacktárolót veszélyt jelz táblákkal (MSZ 15631) kell ellátni,
amelyek utalnak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.
A tároló villámvédelmének az MSZ 274 szabványsorozat szerinti kivitel nek kell lennie.
A tároló bejáratánál legalább 1 db 6 kg 34A 144B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
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3.12. Veszélyes hulladék üzemi gy jt hely
-

A tároló helyét táblával meg kell jelölni, és állandóan zárva kell tartani.
A hordókat és edényeket a bennük tárolt veszélyes hulladékok szerint elkülönítve kell
tárolni.
Az üres edényzetet külön kell tárolni.
A betöltés közben elcsepegett, kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni. A veszélyes anyagot
vissza kell önteni.
A hordókból t zveszélyes folyadékot áttölteni csak szabályos szivattyúval szabad.
T zveszélyes folyadékot csak zárt hordóban, kannában szabad tárolni.
A tároló bejáratánál készenlétben kell tartani legalább 1 db 6 kg-os 34A 144B C
oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket és min. 20 liter felitató homokot.

3.13. Faanyag tárolása
-

-

-

A faanyag tárolók teljes területén tilos a dohányzás!
A faanyag tárolására az alábbi el írások vonatkoznak:
Hengeres fa máglyaméretek: 4 m szélesség 20 m hosszúság 2 m magasság
Ömlesztett t zifa prizma:
8 m szélesség
8 m hosszúság 4 m magasság
Faforgács, f részpor prizma: 8 m szélesség
8 m hosszúság 4 m magasság
F részáru:
max. rakatméret 2 m3
A f részáru rakatok egymástól való távolsága min. 1 méter. Az ömlesztett t zifa és
fahulladék prizmák egymástól való távolsága min. 3 méter.
A rakatokból, máglyákból álló tárolási egységek között min. 3 méter t ztávolságot kell
tartani.
A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 8
méter t ztávolságot kell tartani.
A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Ha a napi átlagos h mérséklet a 20 ˚C fokot meghaladja, a faanyag tárolók területén
tárolási egységenként min. 200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az
oltóvíz helyét táblával meg kell jelölni.
A tárolók területén a faanyagon kívül t zveszélyes anyagot tárolni, gépjárm vet
üzemanyaggal feltölteni, olajat cserélni tilos.
A tárolók területét éghet hulladéktól, száraz növényzett l mentesen kell tartani.
A gépüzem melletti faanyag tároló területén 2 db, a bányaudvarban lév faanyag tároló
területén 1 db 12 kg 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.

3.14. Er - és munkagépek
-

-

Az er - és munkagépek t zvédelmi felülvizsgálatát m szaki vizsga alkalmával, s a
t zveszélyes környezetben történ munkavégzés megkezdése el tt el kell végezni. A
vizsgálat megállapításait jegyz könyvbe kell foglalni.
Az er - és munkagép kezel je a munkavégzés megkezdése el tt és annak befejezése után
köteles a kipufogó-vezeték és szikratör m szaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott
éghet anyagtól szükség esetén megtisztítani.
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Az er - és munkagépek nyílt láng használatával, ill. olaj és üzemanyag elfolyással járó
karbantartási és javítási munkái csak m helyben végezhet k. Amennyiben ez nem
biztosítható, az elfolyást meg kell akadályozni, ill. nyílt láng használatakor az
alkalomszer t zveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat be kell tartani.
Az er - és munkagépeken a Szabályzat 9.17.2. pontja szerinti t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.
T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. T zjelz berendezés
-

A beépített t zjelz berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
A rendszer id szakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
T zeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltet cég részére haladéktalanul be kell
jelenteni.
A felülvizsgálati anyag az egység t zvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. T zivíz tároló
-

-

A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
A t zivíz tároló üzemeltet i ellen rzését félévente el kell végezni, id szakos
felülvizsgálatát évente, teljes kör felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A
felülvizsgálatot csak érvényes t zvédelmi szakvizsgával rendelkez személy végezheti el.
A készenlétben tartó általi ellen rzésekr l, a karbantartás, javítás id pontjáról a 13. sz.
melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység t zvédelmi
dokumentációjának a részét képezi.
A tárolóhoz vezet utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell
távolítani.

4.3. T zoltó készülékek
Helyiség
Mennyiség Oltásteljesítmény
Irodaépület bejárati el tér
1
43A 233B C
Irodaépület kazánház
1
43A 233B C
Irodaépület raktár el tér
1
34A 183B C
Irodaépület emeleti közleked
1
43A 233B C
Üzemanyagkút
2
55A 233B C
Gépüzem javítóm hely
2
55A 233B C
Gépüzem lakatosm hely
1
27A 183B C
Gépüzem raktár
1
27A 183B C
Gépüzem kazánház
1
43A 233B C
Gázpalack tároló
1
43A 233B C
Hegeszt kocsi
1
43A 233B C
Kültéri lakatosm hely
1
34A 144B C
Gatter
1
34A 144B C
Veszélyes hulladék tároló
1
34A 144B C
Gépüzem fatároló
2
55A 233B C
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P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 12 kg
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P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
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P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 12 kg
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T zifa daraboló gépek (POSCH)
Bánya fatároló
Konténergarázs
Er - és munkagépek
Gréder
Tehergépkocsik, pótkocsik
Dieci rakodógép
Toyota Dyna
Osztályozó berendezés
Toyota Hilux terepjárók
5.

1-1
1
1
1-1
1
1-1
1
1
1
1-1

43A 233B C
55A 233B C
43A 233B C
34A 183B C
55A 233B C
55A 233B C
13A 70B C
13A 89B C
34A 183B C
13A 89B C

P 6 kg
P 12 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 12 kg
P 12 kg
P 2 kg
P 2 kg
P 6 kg
P 2 kg

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsolók:
Irodaépület:
Gépjavító m hely:
Bányaudvar
T zifa feldolgozó egységek:
Konténergarázs:
Szociális konténer:
Gáz f elzáró:

az épület m hely fel li falán
az épület déli, kerítés fel li falán
az épületek közötti kapcsolószekrényen
a fafeldolgozó épületek közötti kapcsolószekrényen
a fafeldolgozó épületek közötti kapcsolószekrényen
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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8. sz. melléklet
19. FENYVES-TÓ ÉS KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ T ZVÉDELMI EL ÍRÁSAI
1.

LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:

Cím:
Megnevezés:
Cím:

2.

Hal rkonténer
Apartmanházak
Lakókocsi
Kemence
Várpalota, Külterület 062/1 hrsz.
Károly-lak turistaház
Isztimér 0164/4 hrsz.; Isztimér 95 ÉP1 részlet
EOV koordináta: 578.875; 215.655

A MUNKAVÁLLALÓK T ZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Létesítmény felel s (hal r)
A Szabályzat 3.2.7. pont szerint, valamint:
-

-

Az érkezést követ en a vendégek számára egyszer sített t zvédelmi oktatás keretében
ismertetnie kell
 a t z esetén követend magatartást (t zjelzés, menekülési útvonalak, gyülekezési hely),
 a t zgyújtás és a dohányzás szabályait,
 a használt létesítményekre vonatkozó t zvédelmi rendelkezéseket.
T zveszély észlelése esetén köteles a vészhelyzetet azonnal megszüntetni, vagy
megszüntetésér l intézkedni.
Intézkedik az alkalomszer t zveszélyes tevékenység (pl. nádégetés, hegesztés)
engedélyezése ügyében.
A parkolási rend meghatározásával biztosítja a menekülési, ill. felvonulási útvonalként
szolgáló tóparti utak szabadon hagyását.

2.2. Létesítmény üzemeltetési munkatárs
-

Napi rendszerességgel köteles a tó területér l a hulladékot eltávolítani.
T zveszély észlelése esetén köteles a vészhelyzetet azonnal megszüntetni, vagy
megszüntetésér l intézkedni.
A parkolási rend meghatározásával biztosítja a menekülési, ill. felvonulási útvonalként
szolgáló tóparti utak szabadon hagyását.
Az épületek villamos berendezései, látható elektromos szerelvényei állapotának
szemrevételezéssel történ ellen rzése, hiba esetén a létesítményfelel s értesítése.
A vendégek távozását megel z en köteles ellen rizni a t zoltó eszközök, készülékek
hiánytalan meglétét.
Köteles a t zoltó készülékek negyedéves üzemeltet i ellen rzését elvégezni, az e célra
rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.
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2.3. A beosztott munkavállalók t zvédelmi feladatai
A Szabályzat 3.3. pontja szerint.
3.

A FENYVES-TÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás
-

A hal rkonténerben, az apartmanházakban, a lakókocsiban és a vízparti területeken a
dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
Dohányozni a házak teraszán szabad, a Dohányzásra kijelölt hely feliratú táblával
megjelölt helyen.
A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Hal rkonténer
-

A konténerben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghet anyag tárolható.
A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegend
szélesség út szabadon maradjon.
A bejárati ajtó mellett a 1 db 6 kg 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A konténer elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A konténer 5 méteres körzetében az éghet hulladékot rendszeresen el kell távolítani.

3.3. Faszerkezet ház (Ponty ház)
-

-

A t zvédelmi rendelkezéseket a bérl k, a házban tartózkodók kötelesek betartani.
A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghet anyag tárolható.
A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegend
szélesség út szabadon maradjon.
A bejárati ajtó mellett a 1 db 6 kg 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.
A cserépkályhát a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A ház elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
A ház 5 méteres körzetében az avart, éghet hulladékot rendszeresen el kell távolítani.
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A t zifát az épülett l 6 m távolságra szabad tárolni.

3.4. Apartmanházak (Süll és Pisztráng ház)
-

-

A t zvédelmi rendelkezéseket a bérl k, az apartmanban tartózkodók kötelesek betartani.
A házakban és szabadtéren csak a használattal összefügg t zveszélyes osztályba tartozó
anyag tárolható. A házakban tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett mennyiséget.
Az apartmanra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z
esetén követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
Elektromos f z - és melegít berendezés csak állandó felügyelet mellett használható,
veszélyes h képz dés esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidej leg el kell végezni.
A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A házak 5 méteres körzetében az avart, éghet hulladékot rendszeresen el kell távolítani.
Az apartmanokban 1-1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó
készüléket kell készenlétben tartani.

3.5. Lakókocsi
-

-

A t zvédelmi rendelkezéseket a bérl k, a lakókocsiban tartózkodók kötelesek betartani.
A lakókocsiban és szabadtéren csak a használattal összefügg t zveszélyes osztályba
tartozó anyag tárolható.
A lakókocsira vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z
esetén követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
A lakókocsiban csak kifogástalan m szaki állapotú, elektromos üzem f z - és melegít
berendezés használható, állandó felügyelet mellett, veszélyes h képz dés esetén
h szigetel alátét alkalmazásával.
A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidej leg el kell végezni.
A lakókocsi 5 méteres körzetében az avart, éghet hulladékot rendszeresen el kell
távolítani.
A lakókocsiban 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.

3.6. Kemence, szabadtéri t zrakó hely
-

-

A tó területén tüzet gyújtani csak a kijelölt t zrakó helyeken és a kemencében szabad. Nem
min sül t zgyújtásnak a gáz ég fej és a zárt t zter süt -, f z -, melegít eszköz
alkalmazása, ha az megfelel szikrafogóval van ellátva.
A kemencében t zgyújtási tilalom esetén is szabad tüzet gyújtani.
Szeles id ben tüzet gyújtani tilos.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani, a
t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
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Szárazság idején fokozott óvatossággal kell eljárni: a t zrakó hely mellett t zoltó vödröt
kell készenlétben tartani. A vödör a személyzett l vehet át.
A kemence, t zrakó hely körül csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges
t zveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
A tüzelés, sütés-f zés során keletkezett éghet hulladékot a turnusváltással egyidej leg el
kell távolítani.
A kemence közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral
oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Tároló
-

-

-

A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek
üzemeltetéséhez szükséges t z- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben
tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett
mennyiséget.
Éghet folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghet anyagból készült
állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter rtartalmú
tárolóeszközben tárolható.
20 litert meghaladó mennyiség I-II. t zveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén
legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m3 felitató homokot kell a tárolás helyét l
legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
A tárolóban idegen személy nem tartózkodhat.
A tároló területét éghet hulladéktól mentesen kell tartani.
A tárolónál 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket kell
készenlétben tartani.
A t zifát a szomszédos építményt l minimálisan 6,0 m távolságra szabad elhelyezni.

4.
A KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI
SZABÁLYOK
-

A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos.
A fokozott t zveszély id szakában dohányozni tilos.
A turistaházra vonatkozó t zvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a t z
esetén követend feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
Az épületeken belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
Az épületekben csak olyan, kifogástalan m szaki állapotú f z - és f t berendezés
használható, amely a rendeltetésszer m ködése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
F z - és f t berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes h képz dés
esetén h szigetel alátét alkalmazásával.
A házak elhagyásakor az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidej leg el kell végezni.
Házanként 1-1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény porral oltó t zoltó készüléket
kell készenlétben tartani.
A cserépkályhákat a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
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A régi házban lév kályha csak a kályha elé helyezett szikrafogó tálcával együtt
használható.
A kályha csak fával f thet , a begyújtáshoz t z- vagy robbanásveszélyes éghet folyadék
használata tilos.
A tüzelést az eltávozás el tt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell
távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
A salakot és a hamut csak teljesen leh lt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
A házak elhagyása el tt meg kell gy z dni a f t berendezés veszélytelenségér l.
A kályha, valamint a környezetében lev éghet anyag (tüzel anyag, szárítandó ruházat,
stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghet anyagra a legnagyobb h terhelés
se jelenthessen gyújtási veszélyt.
A kijelölt t zrakó hely környékér l az éghet anyagot a t zgyújtás el tt el kell távolítani,
a t zrakó hely körül 5 méteres éghet anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
A tüzet rizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követ en a tüzet el kell oltani, a
parazsat, hamut vízzel le kell h teni.
A t zrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítmény
porral oltó t zoltó készüléket kell készenlétben tartani.
T ZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

5.1. T zoltó készülékek
Helyiség
Hal rkonténer
Apartmanházak
Tároló
Lakókocsi
Károly-lak, régi ház
Károly-lak, új ház

Mennyiség
1
1-1
1
1
1
1

Oltásteljesítmény
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

5.2. Oltóvíz
-

a tó vize oltásra alkalmas

6.

KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos f kapcsolók:
Fenyves-tó
Károly-lak

a faszerkezet ház alatti kábelelosztó szekrényben
a faszerkezet régi ház északi falán, a kapcsolószekrényben

Gáz f elzáró:
Fenyves-tó
Károly-lak

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
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A FENYVES-TÓ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) a hal rkonténer bejáratánál
b) az apartmanházakban
c) a lakókocsiban
d) a létesítmény felel snél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek és az elektromos f kapcsoló helyét, a menekülési útvonalat és a
gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
7.1. T zjelzés
-

-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en a hal rnek, akadályoztatása esetén az észlel személynek a tüzet
haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon
(88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye (a tó bejáratához képest),
 az érintett terület megközelíthet sége: a Budapest-Veszprém közötti a 8-as
f közlekedési úton Várpalota után 600 m-re jobbra kell kanyarodni a Bakony
irányába, az els szilárd burkolatú beköt úton. A tó 4,2 km megtétele után érhet
el.
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet a halőrnek (Romhányi
Péter, 30/238-3181) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

7.2. A t zjelzést követ magatartás
-

Veszélyeztetés esetén az épület áramtalanítása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.
Kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele, a kapuk szükség szerinti kinyitása.
A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
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Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
7.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Az épületekb l a bejárati ajtókon keresztül lehet a szabadba kijutni.
A gyülekezési hely a tó bejárata melletti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni.
Ellenkez utasításig az épületekbe, ill. a tó területére visszamenni tilos.

7.4. Rendelkezésre álló t zoltó eszközök
T zoltó készülékek
Helyiség
Hal rkonténer
Apartmanházak
Tároló
Lakókocsi

Mennyiség
1
1-1
1
1

Oltásteljesítmény
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C
34A 183B C

Típus
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg
P 6 kg

Oltóvíz
 a tó vize oltásra alkalmas
7.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsoló:

a faszerkezet ház alatti kábelelosztó szekrényben

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

7.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a Ponty ház konyhájában.
Max. 20 liter benzin kannában, a Ponty ház melletti tárolóban.
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A KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ T ZRIADÓ TERVE

A T zriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:
a) az új és régi épület bejárata mellett kifüggesztve
b) a létesítmény felel sénél, a t zvédelmi dokumentációban
A t zoltó készülékek, az elektromos f kapcsoló és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat
és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.
8.1. T zjelzés
-

-

A tüzet, ill. er s füstöt, füstszagot észlel személy hangos tűz van kiáltással köteles jelezni
a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el
tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyr l.
Ezt követ en az észlel személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak,
a megyei műveletirányítási telefonszámon (22/541-670), vagy a 105-ös segélyhívó
számon.
A t zjelzés kötelez tartalma:
 a t z pontos helye:

-

Isztimér 0164/4 hrsz.; Isztimér 95 ÉP1 részlet
EOV koordináta: 578.875; 215.655
 az érintett terület megközelíthet sége: a Várpalota-Tés közötti f útról a királyszállási
leágazónál jobbra kanyarodva, Királyszálláson át érhet el Hétházpuszta. Itt a
keresztez désben jobbra, majd a murvás úton 600 méter megtétele után újra jobbra
kell fordulni. A táblával megjelölt keresztez dést l földúton, 900 méter megtétele
után érhet el a ház.
 a t z jellege (mi ég),
 a t z kiterjedése,
 emberek vannak-e életveszélyben,
 a bejelent neve és telefonszáma.
Ezt követ en a lehet legrövidebb id n belül jelenteni kell a tüzet a létesítmény
felelősének (Romhányi Péter, 30/238-3181) és a tűzvédelmi vezetőnek (Szedlák Tibor,
30/300-7007).

8.2. A t zjelzést követ magatartás
-

Veszélyeztetés esetén az épületek áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.
Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben
való segítése, mentése; meggyőződés az épületek kiürítéséről.
A helyiség elhagyása el tt az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása (az
intenzív t zterjedés csökkentése érdekében).
A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot
kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
A t zoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló t zoltó eszközökkel az oltás megkezdése, a
személyi biztonság szem el tt tartásával.
A veszélyeztetett terület lezárása.
A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.
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A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben rekedt személyek száma, valószín sített
feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a t zriadó terv átadása, stb.
Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a
helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben
közreműködni, a tőle elvárható mértékben.
-

8.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely
-

Az épületekb l a f bejáratokon keresztül lehet a szabadba kijutni.
A gyülekezési hely az épületek feletti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkez
utasításig az épületbe visszamenni tilos.

8.4. Rendelkezésre álló t zoltó készülékek
Helyiség
Régi épület
Új épület

Mennyiség
1
1

Oltásteljesítmény
34A 183B C
34A 183B C

Típus
P 6 kg
P 6 kg

8.5. Központi elzárók helye
Elektromos f kapcsoló:

a faszerkezet régi ház északi falán, a kapcsolószekrényben

Gáz f elzáró:

nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

8.6. T z- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye
A turistaházban t z- és robbanásveszélyes anyag nem található.
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Sorszám:

9. sz. melléklet

ENGEDÉLY
alkalomszer t zveszélyes tevékenység végrehajtására
Az Országos T zvédelmi Szabályzatban foglaltak, valamint a 20...............…................. napján
tartott helyszíni szemle alapján alkalomszer t zveszélyes tevékenység végzéséhez a következ
feltételeket határozom meg:
1. A tevékenység helye:
..........................................................................................………
2. Id pontja:

..........................................................................................………

3. A tevékenység leírása:

4. Munkavégz k neve (szakvizsga bizonyítvány száma):

5. Munka közben betartandó t zvédelmi el írások:

Dátum: ……………………………

…………………………………..
munkát engedélyez aláírása

6. Az 5. pontban felsorolt megel z t zvédelmi el írásokat tudomásul vettem, azok
megtartásáért büntet jogi felel sséget vállalok. A t zveszélyes tevékenység befejezése után a
helyszínt átvizsgálom, az esetleges t zveszélyt megszüntetem és a tevékenység befejezését az
engedély kiadójának jelentem.
Dátum: ……………………………

………………………………….
munkát végz k aláírása

8. A munka befejezését tudomásul vettem:
Dátum: ……………………………

…………………………………..
munkát engedélyez aláírása

Tűzvédelmi szabályzat

VERGA Zrt.

T zveszélyes tevékenység általános t zvédelmi el írásai
a. T zveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást
okozhat, mindaddig, amíg a t z- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
b. A t zveszélyes tevékenység színhelyén olyan eszközöket, illet leg felszereléseket kell
készenlétben tartani, amelyekkel a t z terjedése megakadályozható, vagy a t z eloltható.
c. Alkalomszer t zveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést) csak a munka elrendel jének
el zetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Küls vállalkozó által végzett
t zveszélyes tevékenység esetén az engedély kiadása a küls cég munkát elrendel
vezet jének hatáskörébe tartozik. Az engedélyt azonban a létesítmény/egység vezet jével
egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelel – t zvédelmi
el írásokkal köteles kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység
id pontját, helyét, leírását, a munkavégz nevét, a vonatkozó t zvédelmi szabályokat,
el írásokat.
d. A t zveszélyes tevékenységhez az engedélyez az ott keletkez t z oltására alkalmas
t zoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
e. T zveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégz a helyszínt és annak környezetét
t zvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni,
ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyez nek be kell jelenteni.
f. Ellen rzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.
g. Hegesztést és lángvágást csak szabványos és kifogástalan állapotban lev berendezéssel
szabad megkezdeni és végezni. Szivárgó töml vel, bizonytalanul csatlakozó
szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
h. Ív- és lánghegesztést, lángvágást csak hegeszt i képesítéssel és t zvédelmi szakvizsgával
rendelkez személy végezhet.
i. A szikraszóródás megakadályozása céljából, t zbiztos anyagból (vaslemez) védelmet kell
létesíteni. Indokolt esetben t zvédelmi felügyeletr l kell gondoskodni. A gázpalackot
feld lés ellen rögzíteni kell.
j. Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok
szerelvényezésekor dohányozni és nyílt lángot használni.
k. Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka h kibocsátásával ne legyen gyújtóforrás.
l. Izzó vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghet
anyagra rátenni nem szabad. A páka csak a teljes leh lés után tehet a tároló helyre.
m. Éghet anyagot legalább 5 m távolságra el kell távolítani, ha az nem lehetséges, vizes
ponyvával történ letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.
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10. sz. melléklet

A t zvédelmi dokumentáció tartalmi elemei
A m ködési egységnél (is) meglév dokumentumok:
 t zvédelmi szabályzat
 t zriadó terv
 t zriadó gyakorlatokról készült jegyz könyvek
 létesítmények helyszínrajzai, épületek alaprajzai
 létesítési dokumentációk, tervek, engedélyek t zvédelmi vonatkozású kivonatai
 megfelel ségi tanúsítványok, tervez i nyilatkozatok
 t zvédelmi üzemeltetési napló
a) t zoltó készülékek karbantartásának nyilvántartása
b) t zoltó készülékek negyedéves üzemeltet i ellen rzése
c) t zoltó vízforrások ellen rzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának nyilvántartása
d) biztonsági világítás üzemeltet i ellen rzése (havi és éves)
biztonsági világítás havi ellen rzési napló
biztonsági világítás évi ellen rzési napló
e) beépített t zjelz berendezés felülvizsgálatának, karbantartásának nyilvántartása
 t zoltó szerszámbázis (szórólapát, szikracsapó, stb.) nyilvántartása, karbantartása
 tüzel - és f t berendezések felülvizsgálati dokumentációi
 kémények id szakos ellen rzési jegyz könyvei
 gázfogyasztó berendezések id szakos ellen rzési jegyz könyvei
 tartályok és kazánok nyomáspróbájának felülvizsgálati jegyz könyvei
 villamos berendezések t zvédelmi felülvizsgálati jegyz könyvei
 villámvédelmi berendezések felülvizsgálati jegyz könyvei
 hegeszt berendezések id szakos vizsgálati dokumentumai
 alkalomszer t zveszélyes tevékenység feltételeit meghatározó iratok
 t zvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók szakvizsga bizonyítványának másolata
 bels t zvédelmi ellen rzések és t zvizsgálatok dokumentációi
 t zvédelmi vezet felhívásai, levelezések
 a t zoltóság ellen rzési jegyz könyvei
 a t zvédelmi hatóság határozatai, a hatósággal folytatott levelezések
 t zvizsgálati jelentés, t zeseti hatósági bizonyítvány
A központi irattárban meglév dokumentumok:
 oktatási nyilvántartások:
a) új belép k oktatása, t zvédelmi továbbképzés, rendkívüli és pótoktatás
b) küls szervekhez történ beiskolázások
c) t zvédelmi feladatokat ellátók felkészítése
 villamos berendezések t zvédelmi felülvizsgálatának ütemezése
 villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának ütemezése
 t zeset nyilvántartás
 t zoltó készülékek felülvizsgálati, karbantartási szerz dése
 t zoltó vízforrások felülvizsgálati, karbantartási szerz dése
 beépített t zjelz berendezés üzemeltetési, felülvizsgálati, karbantartási szerz dése
 egyéb szerz dések, megrendel k, megállapodások
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T ZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA
………... év

11. sz. melléklet

Karbantartást végző cég neve:

Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Karbantartást végző cég címe:

Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

Karbantartó személy neve és szakvizsga bizonyítvány száma:

Készenléti hely:
Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve:
Utolsó

A tűzoltó készülék
sorszáma

készenléti
helye

típusa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Karbantartást/ellenőrzést végző aláírása:

oltásteljesítménye

alap
gyári
száma

gyártási
éve

közép

teljes körű

karbantartás dátuma

Tárgyévi
karbantartás
módja és dátuma

Készenlétben tartó általi
negyedéves ellenőrzés dátuma
I.

II.

III.

IV.

Megjegyzés

12. sz. melléklet

T ZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK NEGYEDÉVES ÜZEMELTET I
ELLEN RZÉSE
…….. év
Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Az ellenőrzés időpontja
(év,hó,nap)*:

Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
Készenléti hely:
Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:
Sorszám

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen,
legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

1.

Az előírt készenléti helyen van-e?

2.

Rögzítése biztonságos-e?

3.

Jól látható, könnyen hozzáférhető?

4.

Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva
olvasható?

5.

Használata nem ütközik-e akadályba?

6.

Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési
zónában található?

7.

Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?

8.

Fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást
igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele
sértetlen?

9.

Karbantartása esedékes?

10.

Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető.

11.

Állapota kifogástalan, üzemszerű?

A vizsgálat eredménye
megfelelt

nem felelt meg
(készülék nyilvántartási
sorszáma)

* – az üzemeltetői ellenőrzés időpontja legfeljebb egy héttel haladhatja meg a korábbi üzemeltetői ellenőrzéstől eltelt három
hónapot

Megjegyzés:

………………………………..
ellenőrzést végző

………………………………..
egységvezető

13. sz. melléklet

T ZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLEN RZÉSÉNEK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK, KARBANTARTÁSÁNAK
NYILVÁNTARTÁSA
…….. év
Karbantartást végző cég neve:

Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Karbantartást végző cég címe:

Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

Karbantartó személy neve:

Készenléti hely:

Szakvizsga bizonyítvány száma:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:

Tűzoltó vízforrás
(víztároló tartály, medence, stb.)
sorszáma

megnevezése

készenléti helye

Készenlétben tartó
általi féléves
ellenőrzés dátuma*
I.

II.

Éves időszakos vagy
ötéves teljes körű
felülvizsgálat dátuma

Megjegyzés
(karbantartás, javítás szükségessége, felülvizsgálat típusa)

1.

2.
Ellenőrzést/felülvizsgálatot/karbantartást
végző aláírása:
* – az üzemeltetői ellenőrzés időpontja legfeljebb egy héttel haladhatja meg a korábbi üzemeltetői ellenőrzéstől eltelt hat hónapot

14. sz. melléklet

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTET I ELLEN RZÉSE
Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt.
Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
Készenléti hely:
Készenlétben tartói ellen rzést végz neve:
A berendezések adatai:
Épület
Típusa
Telepítés ideje
Felújítás ideje

Ellen rzési feladat leírása
1. Havi ellen rzési feladat (1. számú melléklet):
Az MSZ EN 50172:2005 szabvány 7.2.3 bekezdés szerint havonta minden lámpatestet és minden belülr l
megvilágított kijáratjelz t tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált
meghibásodásával, annyi id re, amennyi elegend arra, hogy meg lehessen gy z dni arról, hogy minden lámpa
világít. A vizsgálat alatt ellen rizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes m ködését. A
vizsgálati id végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellen rizni kell valamennyi jelz lámpát
vagy jelz eszközt abból a célból, hogy meggy z djünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

2. Éves ellen rzési feladat (1. számú melléklet):
Az ellen rzés során az MSZ EN 50172:2005 szabvány 7.2.3 szerinti az ellen rzést évente egyszer úgy kell
végrehajtani, hogy a vizsgálat id tartama a készülékek teljes névleges m ködési ideje legyen, ami az MSZ EN
1838:200 alapján A biztonsági világításnak a menekülést szolgáló m ködési ideje legalább 1 óra legyen.
A vizsgálat alatt ellen rizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes m ködését. A
vizsgálati id végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellen rizni kell valamennyi jelz lámpát
vagy jelz eszközt abból a célból, hogy meggy z djünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biztonsági világító egység
(lámpatest, irányfény, menekülési jel, stb.)
megnevezése

készenléti helye

Megjegyzés

Tűzvédelmi szabályzat
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14.1. sz. melléklet

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS HAVI ELLEN RZÉSI NAPLÓ
Az ellen rzés ideje:
A rendszer hibátlan

□

Az ellen rzést végz :
A berendezés egyes elemei hibásak

□

Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teend , stb.):

A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént.
Dátum, aláírás:

Az ellen rzés ideje:
A rendszer hibátlan

□

Az ellen rzést végz :
A berendezés egyes elemei hibásak

□

Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teend , stb.):

A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént.
Dátum, aláírás:

Az ellen rzés ideje:
A rendszer hibátlan

□

Az ellen rzést végz :
A berendezés egyes elemei hibásak

□

Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teend , stb.):

A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént.
Dátum, aláírás:
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14.2. sz. melléklet

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÉVI ELLEN RZÉSI NAPLÓ

Az ellen rzés ideje:
A rendszer hibátlan

□

Az ellen rzést végz :
A berendezés egyes elemei hibásak

□

Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teend , stb.):

A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént.
Dátum, aláírás:
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15. sz. melléklet

T zvédelmi eszközök ellen rzésének, felülvizsgálatának, ill. karbantartásának gyakorisága
üzemeltet i ellen rzés
érintett m szaki megoldás

ciklusidő

tűzoltó készülék

3 hónap
(+ 1 hét)

fali tűzcsap, vízforrások a természetes
vízforrás kivételével, száraz oltóvízvezeték

6 hónap
(+ 1 hét)

beépített tűzjelző berendezés

1 nap,
1 hónap,
3 hónap
(+ 1 hét)

biztonsági világítás

1 hónap

dokumentálás
szükségessége és módja

id szakos felülvizsgálat
ciklusidő

dokumentálás
szükségessége és módja
nincs követelmény

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

karbantartás
ciklusidő
12 hónap (+ 1 hónap)
5 év (+ 2 hónap)
10 év (+ 2 hónap)

12 hónap
(+ 1 hét)
6 hónap
(+ 1 hét),
12 hónap
(+ 1 hét)
12 hónap
(+ 1 hét)

tűzvédelmi
üzemeltetési napló

dokumentálás
szükségessége és módja

Az időszakos
felülvizsgálattal
egyidejűleg

tűzvédelmi üzemeltetési
napló

16. sz. melléklet

NYILAT KO ZA T
a T zvédelmi szabályzat tudomásulvételér l

Alulírott,
Zrt.

(név), mint a VERGA Veszprémi Erd gazdaság
munkakörben foglalkoztatott munkavállalója jelen

nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Társaság T zvédelmi szabályzatát megismertem, a
t zvédelmi üzemeltet i ellen rzési feladatommal tisztában vagyok, és a Szabályzatban
foglaltakat tudomásul vettem.

Veszprém, 20

Tűzvédelmi szabályzat

VERGA Zrt.

17. sz. melléklet

Hatályos f bb t zvédelmi jogszabályok

1.

1996. évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról

2.

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól

3.

2009. évi XXXVII. törvény az erd r l, az erd védelmér l és az erd gazdálkodásról

4.

4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erd k t z elleni védelmér l

5.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a t zvédelmi szabályzat készítésér l

6.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a t zvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökr l, a t zvédelmi szakvizsgával összefügg oktatásszervezésr l és a t zvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól

7.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzatról
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